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[Nummer 1]
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 OSO ‘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 kuifveren.

Foto Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden.
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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 Surinamistische
onderwerpen aan.
In het openingsartikel bespreekt Silvia Kouwenberg de verschillende betekenissen
en gebruikswijzen van het Saramaccaanse Kabá en Kaa. Ze toont aan dat de twee
woorden elkaar uitsluiten in het gebruik. Jnan H. Adhin vergelijkt het systeem van
de neusmedeklinkers (nasalen) van het Sarnami met dat van het Sanskrit en van
het Standaard-Hindi. Theo Damsteegt bespreekt een spellingsvoorstel van het
Sarnami in samenhang met de spelling van andere Surinaamse talen. Tineke Bosch
gaat in haar bijdrage in op het gebruik van werkwoordsvormen in Sarnami-verhalen
en van de partikels waarmee de zinnen of alinea's in die verhalen gewoonlijk
beginnen. M.A. Nabibaks analyseert de moeilijkheden die sprekers 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
zijn met het Indonesisch Javaans. In zijn tweede bijdrage werkt hij een voorstel uit
voor de spelling van het Surinaams Javaans, in de hoop daarmee de discussie op
gang te brengen. Pieter Koen licht ons in zijn artikel nader in over het werk van het
Instituut voor Taalwetenschap/Summer Institute of Linguistics, te Paramaribo. Just
Wekker bespreekt verschillende hypotheses over de oorsprong van de
Kwinti-bosnegerstam, en formuleert met behulp van kaartmateriaal een eigen
alternatief. Wilfried Dierick geeft talrijke voorbeelden van typisch Surinaamse
familienamen, en vermeldt de ontstaansgeschiedenis van enkele ervan. Zijn tweede
artikel gaat in op een even merkwaardig Surinaams cultuurverschijnsel, de zgn.
chronogrammen. In haar artikel ‘Muskietenjacht’ reageert Eva Essed-Fruin op een
bijdrage van Norval Smith in het Jan Voorhoeve-nummer van OSO (mei 1984).
Diens stuk had betrekking op woorden in het Surinaams Nederlands die rechtstreeks
aan het Engels van de zeventiende eeuw ontleend zouden zijn. Eva Essed betwijfelt
of dit ook het geval is met het woord muskiet. Herman Wekker doet verslag van een
succesvolle werkbijeenkomst over het thema ‘Universals versus substrata in Creole
genesis’, die in april j.l. aan de Universiteit van Amsterdam plaatsvond: een
topconferentie op het gebied van de Creolistiek.
Het volgende nummer van deze jaargang (december) zal gewijd zijn aan het
thema van het I.B.S.-colloquium van 27 april 1985: ‘Contractmigratie en de gevolgen
voor de Surinaamse samenleving’. Hierin zullen worden opgenomen de teksten van
lezingen van die dag. Andere bijdragen over hetzelfde thema zijn van harte welkom
(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 functioneren van het
Saramaccaanse kabá en het waarschijnlijk daarvan afgeleide kaa inventariseren
en behandelen aan de hand van het Woordregister Saramaccaans van A. de Groot
(1977). Het optreden van kabá en kaa is interessant om de volgende redenen:
Ten eerste omdat het laat zien hoe er zowel grammaticale overeenkomsten als
verschillen bestaan tussen Sranan en Saramaccaans.
Ten tweede omdat het de complexe veranderingen illustreert waartoe het
voorkomen van seriële werkwoordsconstructies in de creolentalen heeft geleid. Tot
slot omdat het laat zien hoe moeilijk het is om aan de hand van Nederlandse
semantische en syntactische categorieën het lexicon en de grammatica van
creolentalen te beschrijven.
In het Woordregister zijn Saramaccaanse woorden en voorbeeldzinnen uit diverse
bronnen geordend naar hun Nederlandse betekenis. De methode die De Groot heeft
gehanteerd bij het ordenen van zijn materiaal levert enkele problemen op. Ten
eerste is hij niet uitgegaan van de Saramaccaanse woorden, maar van hun
Nederlandse vertaling. Ten tweede heeft hij ‘vrije’ vertalingen genomen in plaats
van uit te gaan van glossen. Zo komen we onder ‘maar’ zowel kabá als kaa tegen
als Saramaccaanse equivalenten van dit Nederlandse voegwoord, terwijl ma de
enig juiste vertaling is. Deze interpretatie van kabá en kaa door De Groot blijkt
gebaseerd op slechts één voorbeeldzin:
(1) só sèmbè tá táki
só, kaa u-á
bi mandá de só
zo mensen ASP zeggen zo, ??? wij NEG TNS zenden hen zo
‘sommige mensen zeggen zo, maar wij hebben hun geen opdracht gegeven’
Een native speaker van het Saramaccaans heeft mij verzekerd dat deze zin fout is.
Zij gaf mij de volgende alternatieven, waarvan (3) pas na enig aarzelen, nadat ik
vroeg om een zin waarin toch kaa gebruikt zou worden; (2) heeft haar duidelijke
voorkeur:
(2) só sèmbè tá táki só, ma u-á bi mandá de só
(3) só sèmbè tá táki só kaa, ma u-á bi mandá de só
In (3) wordt kaa gebruikt als bijwoord ‘al’ of ‘reeds’; de plaats van het voegwoord
wordt ingenomen door ma.
Verderop in dit artikel komen we nog wel meer problemen tegen die voortvloeien
uit De Groot's ordeningen en vertalingen.
Het Saramaccaanse kabá is een uitstekende illustratie van een algemene stelling
over de creolentalen van M.C. Alleyne:
‘Grammatical classes are not hard and fast categories in these languages;
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although morphemes are invariable, they are first and foremost semantic units that
can then fit into different grammatical frames.’ (Alleyne, 1980: 80). In het navolgende
zal blijken dat kabá 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 kabá en kaa wél hetzelfde betekenen en
dus te beschouwen zijn als één ‘semantic unit’ of semantische éénheid, maar in
elkaar uitsluitende syntactische omgevingen optreden.
In mijn verdere behandeling houd ik de volgende volgorde aan:
kabá als zelfstandig naamwoord;
kabá als bijvoeglijke naamwoord;
kabá als werkwoord;
kabá als seriëel werkwoord;
kaa als bijwoord;
kaa als ‘completief markeerder’.
Waar de vertaling van De Groot aanleiding 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 kabá en kaa.

Kabá als zelfstandig naamwoord
(4) a di kabá fu di wóto de bi lalú máu
‘bij het einde van het verhaal klapte men in de handen’
(5) kabá u kaabíta nóo bói-wósu
‘het einde van de geit is de keuken’
(6) sondó kabá
‘eindeloos’ / ‘zonder einde’
Naast deze drie duidelijke voorbeelden vinden we di kabá u di óto als Saramaccans
equivalent voor ‘reden’ naast kabá u di óto, di gogó u di óto en di boónboto u di óto.
Ik zou de volgende vertaling willen voorstellen naast de ‘vrije’ vertaling van De Groot:
(7) di kabá u di óto
het einde van het verhaal
‘reden’
‘Het einde’ verwijst hier naar ‘uiteindelijke oorzaak’. Vergelijk:
(8) a sábi di kabá u di óto
‘hij kent de zaak grondig’
(9) i-á músu táki wan soní di i-á sábi kabá f'én
je-NEG moeten zeggen een ding die je-NEG kennen einde van het ‘je moet
niets zeggen waarvan je niet grondig op de hoogte bent’
Verder komt kabá een aantal malen voor in de combinatie té a kabá (tot het einde):
(10) a seeká té a kabá
‘hij maakte zich gereed’
(11) a bi kó kandá té a kabá
‘hij zong het lied uit ten einde toe’
(12) a bi njan té a kabá
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‘hij heeft zijn maag volgegeten’

Kabá als bijvoeglijk naamwoord
(13) di kabá dáka u di liba akí
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‘de laatste dag van deze maand’
(14) dée kabá-wan ó dé dée fósu-wan
‘de laatsten zullen de eersten zijn’
(15) di akúsuwe da di kabá pikí mbéti u mátu
‘de akusuwe is het allerkleinste bosdier’
Naast deze en andere zinnen waar kabá als bijvoeglijk naamwoord voorkomt vinden
we nog het bijvoeglijk gebruik van kabá-kabá:
(16) mi dé kabá-kabá u mi gó
‘ik ben bereid te gaan’
(17) mi dé kabá-kabá u mi gó
‘ik ben gereed om te gaan’
(18) di sèmbè dé kabá-kabá, án dé f'a biingá
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 attributieve
transformatie toegepast kan worden. Dit leidt tot reduplicatie:
(19) di kasaba diki
→
di diki-diki kasaba
‘the cassave has been dug’
‘the dug cassave’

‘Diki-diki’ is hier adjectief, afgeleid van het werkwoord diki ‘graven’. Op dezelfde
manier kunnen we aannemen dat kabá-kabá adjectief is, via de attributieve
transformatie afgeleid van het werkwoord kabá ‘gereed zijn, klaar zijn’, o.i.d.
Kabá-kabá wordt in het Woordregister gegeven met de betekenissen ‘gereed’,
‘klaar’, ‘bereid’ en ‘op 't punt’.

Kabá als werkwoord
Kabá vinden we in het Woordregister als intransitief werkwoord met betekenissen
‘aflopen’, ‘ophouden’, ‘opraken’, ‘klaar zijn’, ‘gereed zijn’ etc., evenals transitief
werkwoord met betekenissen ‘afmaken’, ‘beëindigen’, ‘opruimen’, ‘verkwisten’,
‘verpletteren’, etc.
Kabá is een non-statief werkwoord. De combinatie met TMA-partikels (TMA:
Tempus, Modus, Aspect) levert het volgende op:
a Ø kabá

het eindigde/het is geëindigd

a tá kabá

het eindigt/het is bezig te eindigen

a bi kabá

het eindigde/het was geëindigd

a ó kabá

het zal eindigen

Transitief gebruikt:

a Ø kabá di woóko

hij beëindigde het werk/heeft het
beëindigd
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a tá kabá di woóko

hij beëindigt het werk/is bezig het te
beëindigen

a bi kabá di woóko

hij beëindigde het werk/had het beëindigd

a ó kabá di woóko

hij zal het werk beëindigen

Ik geef hier eerst enkele voorbeelden van simpel gebruik van kabá als
transitief/intransitief werkwoord, daarna behandel ik het optreden van kabá in speciale
combinaties.
(20) a ó kabá ési
het IRR eindigen snel
‘het is zo gebeurd’
(21) óto dé hía té u-á sá kabá
verhaal zijn veel tot wij-NEG kunnen eindigen
‘er is zoveel om te vertellen, dat we niet kunnen ophouden’
(22) búka f'en á bi kabá u fan seéi, noó a bi tómbi kaí
mond van-hem NEG ASP eindigen van praten zelf, toen hij TNS kantelen 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 fési
hij eindigen aan eind, de anderen ASP eindigen laten zijn gezicht
‘hij is het laatst van allen klaar’
(24) de bi kabá di woóko
3e-pl. TNS beëindigen het werk
‘men heeft het werk geëindigd’
(25) a bi mbéi én tú líba, nóo a kabá-én
hij TNS maken het twee maand, toen hij beëindigen-het
‘hij deed het binnen twee maanden’
(26) híi soní i ké féndi móo hía, té-u kabá f'én da sóso lási
alle dingen je wilt vinden meer veel, tot-wij eindigen van-het geven niets
verliezen
‘alles wat je meer wilt hebben is tenslotte verlies’
In vele gevallen wordt kabá gegeven in de vaste combinaties kabá a sóso
(vertalingen: ‘verkwisten’, ‘vermorsen’, ‘verongelukken’), of kabá wan soní a sóso
(vertalingen: ‘uitroeien’, ‘verdelgen’, ‘vernietigen’, ‘verwoesten’). Van de tweede
combinatie worden in het geheel geen voorbeelden gegeven, van het gebruik van
de eerste slechts drie:
(27) híi di pená u mi bi kabá a sóso
alle die moeite van mij TNS eindigen tot niets
‘al mijn moeite was vergeefs’
In de andere twee gevallen waarin de combinatie kabá a sóso voorkomt lijkt kabá
in een seriële werkwoordsconstructie voor te komen:
(28) túe soní kabá a sóso
weggooien ding eindigen tot niets
‘verkwisten’
(29) makisá kabá a sóso
verbrijzelen eindigen tot niets
‘verpletteren’
In het Woordregister komt kabá verder nog voor in seriële werkwoordsconstructies
in combinatie met kó:
(30) di náki doón kó kabá
het slaan drum komen eindigen
‘het getrommel is afgelopen’
(31) a bi kó kabá híi di móni f'én
hij TNS komen eindigen alle het geld van-hem
‘hij heeft al zijn geld opgemaakt’
(32) a bi kó kabá
het TNS komen eindigen
‘'t is uit’

Het lijkt erop of in al deze gevallen met enkel kabá volstaan had kunnen worden,
aangezien dat alleen de gegeven vertalingen ook zou dekken. Wat de functie van
de combinatie is is mij niet duidelijk.
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Kabá als seriëel werkwoord
Wij zijn hier dus twee mogelijke seriële werkwoordsconstructies met kabá
tegengekomen:
a. In de intransitieve werkwoordscombinatie kó kabá.
b. In de transitieve werkwoordscombinatie V 1 kabá a sóso.
V 1 staat blijkens de voorbeelden niet (geheel) vast.
Een vergelijking met het Sranan geeft hier een interessant beeld: in het Sranan
kennen we immers kabá dat als werkwoord voorkomt in dezelfde betekenissen als
het Saramaccaanse kabá.
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Dit werkwoord komt ook voor als V 2 in seriële werkwoordsconstructies en neemt
dan de vorm k'ba. In Sebba (1983) wordt het volgende voorbeeld gegeven:
(33) bakbabuba kaba k'ba
bananaskins finish finish
‘the bananaskins are already finished’
Verder stelt hij: ‘kba “finish” (Portuguese “acabar”) occurs in the position occupied
by V 2 of a serial construction but in fact we think the evidence for its being a verb
in this usage in Sranan is not very strong. (...) The usual translation of kba when it
occurs in this position is “already”; there is other evidence that kaba (usually
pronounced kba in this position, but kaba when it is a main verb) must be an adverb
as well as a verb.’ (Sebba 1983: 54)
M.i. moet kba beschouwd worden als de fonologisch gereduceerde vorm van
kaba die de positie van V 2 in seriële werkwoordsconstructies inneemt, maar daar
eerder functioneert als bijwoord dan als werkwoord.
Voor het Saramaccaans geldt iets dergelijks: kabá in seriële
werkwoordsconstructies in de positie van V 2 is via een - voor het Saramaccaans
regelmatig - proces van fonologische reductie veranderd in kaa; dit functioneert als
bijwoord en wordt vertaald met ‘al’ of ‘reeds’. Kabá komen we nog slechts in enkele,
zeer specifieke gevallen tegen in seriële werkwoordsconstructies, maar betekent
daar duidelijk iets anders dan kaa in dezelfde positie, zoals verderop duidelijk zal
worden.
Deze ontwikkeling beperkt zich niet tot het Sranan en Saramaccaans, blijkens
een notitie van Boretzky (1983: 9): ‘In Atlantic creoles there can be observed a
striking tendency for postpositing kaba/finis/pinis/don and the specialisation of it to
a completive marker or an adverb respectively.’ Kaa komen we inderdaad tegen als
respectievelijk completief markeerder en bijwoord.

Kaa als bijwoord
(34) di ndéti búka tá kó kaa
de nacht mond ASP komen al
‘de avond nadert reeds’
(35) mi bi dá i bángi kaa, 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 achterwerk geven’
‘je vraagt me te veel’
(36) a bi séti u njá kaa
‘hij was al begonnen te eten’
(37) di alísi tá dé ku bée kaa
‘de rijst draagt al vrucht’
(38) unu kabá kaa, ó?
‘zijn jullie al gereed?’
Opvallend is het grote verschil tussen de vertaling van kó kaa in (34) en kó kabá in
(30), (31) en (32). Dit illustreert nogmaals dat kaa gezien moet worden als bijwoord
en kabá als werkwoord.
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Onder de Nederlandse referenties ‘al’ en ‘reeds’ noemt het Woordregister ook
kabá als Saramaccaans equivalent en geeft daarbij één voorbeeldzin:
(39) a bi seeká di soní kabá dá-én
‘hij heeft het al voor hem geregeld’
Vergelijk:
(40) mi seeká híi mi soní kaa
‘ik heb alles al geregeld’
Voorbeeld (39) is het enige waarin kabá op dezelfde manier als kaa schijnt te
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functioneren, namelijk als bijwoord. Voor mijn Saramaccaanse informante was deze
zin echter beslist onacceptabel: zij gaf de volgende correcte alternatieven, met een
uitgesproken voorkeur voor (42):
(41) a bi seeká di soní kaa dá-én
(42) a bi seeká di soní dá-én kaa

Kaa als ‘completief markeerder’
Er zijn nog een groot aantal zinnen in het Woordregister waarin kaa 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 mandú kaa
‘hij is volwassen’
(45) di tjúba kaí pasá kaa
‘de bui is over’
(46) mi-ku-i pói tidé kaa
‘vandaag is het uit tussen ons’
(47) di paabí límbo túu kaa
‘de schotel is helemaal zuiver (schoon)’
(48) a bi njan híi di móni túu kaa
‘hij heeft al zijn geld opgemaakt’
Het Woordregister geeft ons nog veel meer van dit soort zinnen. In alle gevallen
wordt kaa niet vertaald en lijkt het er op dat het al-dan-niet gebruiken van kaa 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. Kaa duidt blijkbaar
op de voltooiing van een proces, op de definitieve afronding van een handeling,
o.i.d., en functioneert dus als ‘completief markeerder’.

Conclusie
In het voorgaande heb ik duidelijk gemaakt dat kabá en kaa elkaar uitsluiten in het
gebruik, dit i.t.t. hetgeen de vertalingen in het Woordregister suggereren. Kabá en
kaa vormen één semantische eenheid, waarin kabá optreedt als zelfstandig
naamwoord, als bijvoeglijk naamwoord (ook in geredupliceerde vorm) en als
werkwoord; kaa treedt op als bijwoord en completief markeerder. Met name het
optreden van kaa als completief markeerder laat zien dat het niet mogelijk is het
Saramaccaans te beschrijven vanuit Nederlandse semantische categorieën.
We hebben gezien dat in het gebruik van kaba en kaa een parallel valt te trekken
met het Sranan waarin kaba optreedt op alle genoemde manieren, maar in de positie
van V 2 in seriële werkwoordsconstructies de vorm kba neemt; kba functioneert als
bijwoord.
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Ik wil hier tot slot een mogelijke verklaring geven voor de huidige distributie van
kabá en kaa in het Saramaccaans en kaba en kba in het Sranan.
Ik ga ervan uit dat in beide talen oorspronkelijk alleen de vorm kabá/kaba bestond.
Deze kwam onder andere voor als V 2 in seriële werkwoordsconstructies. In die
positie moet, in vergelijking met kabá/kaba 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 1. Deze semantische reductie
is gepaard gegaan met fonologische
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reductie; dit heeft geleid tot het ontstaan van respectievelijk kaa en kba.

Overigens is gebleken dat in het Saramaccaans kabá wel (weer)gebruikt wordt als
V 2 in seriële werkwoorsdsconstructies en in die positie zijn volledige semantische
waarde behoudt.
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Nasalen in het Sarnami
Jnan H. Adhin
Vijf neusmedeklinkers
Vanouds onderscheidt men in het Sanskrit vijf nasalen (dit zijn medeklinkers die
door de neus worden uitgesproken) als afzonderlijke fonemen
(betekenisonderscheidende spraakklanken). In het Devanagari-schrift vormen zij
telkens de vijfde letter van elk van de naar articulatieplaats benoemde vijf groepen
van de z.g. pañc-varg; de overige vier letters van elk dezer groepen zijn occlusieven
of explosieven (dit zijn medeklinkers, waarbij een afsluiting plaatsvindt en daarna
de lucht met een plof naar buiten stroomt). De vijf neusmedeklinkers zijn: de velare
nasaal ṅ [ŋ], de palatale nasaal ñ [ɲ], de retroflexe nasaal ṇ [ɳ], de dentale nasaal
n [n] en de bilabiale nasaal m [m].
1.
Deze vijf nasalen komen ook wel in het Standaard-Hindi voor, maar in de meeste
gevallen - afgezien van het optreden van ‘regressieve assimilatie’ (pūrvarūpaṇ),
hieronder nog te bespreken - is de retroflexe nasaal in het gesproken Standaard-Hindi
een dentale nasaal geworden, wat ook in het Sarnami het geval is; b.v. Sanskrit:
guṇa (eigenschap), kāraṇa (oorzaak), praṇāma (groet); Standaard-Hindi: gun, kāran,
pranām; Sarnami: gun, kāran, parnām (in het Nagari-schrift: guṇa, kāraṇa, praṇāma;
2.
in het Urdu-schrift: gun, kāran, parnām). Zowel in het Standaard-Hindi als in het
Sarnami komen nasalen al dan niet zelfstandig voor: onzelfstandig, als zij samen
met een erop volgende consonant optreden; 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-Hindi komen alle vijf nasalen onzelfstandig voor, maar - afgezien
van het verschijnsel, waarbij in het Hoog-Hindi de retroflexe nasaal ṇ (die normaal
als een dentale n wordt uitgesproken) soms een gesanskritiseerde uitspraak heeft
- kunnen alleen de nasalen n en m ook zelfstandig optreden, en wel in alle posities.
Het Sarnami kent eigenlijk slechts drie nasalen (nl. de dentale n, de bilabiale m en
de velare ṅ); de andere twee nasalen (nl. de retroflexe ñ en de palatale ṅ) zijn geen
aparte fonemen: alleen fonetisch gezien komen ze voor als gevolg van regressieve
assimilatie (pūrvarūpaṇ), uitsluitend vóór retroflexe respectievelijk palatale
3.
consonanten. In het Sarnami echter kan ook de velare nasaal zelfstandig
voorkomen, wat in het Standaard-Hindi niet het geval is.
Terloops zij opgemerkt, dat zowel in het Standaard-Hindi als in het Sarnami
nasalering een eigen fonemische status heeft, om welke reden er wel onderscheid
tussen een onzelfstandige nasale consonant en een genasaleerde vocaal dient te
worden gemaakt: hier is van afzonderlijke fonemen sprake, ook al komt ‘fonologische
4.
oppositie’ maar weinig voor. In het Nagari-schrift wordt dit onderscheid tussen
anusvār en anunāsik ook aangegeven, nl. door gebruikmaking van een bindu (∸)
5.
respectievelijk een candrabindu ( ). In 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. Dus is
er in het Urdu-schrift wel onderscheid tussen nasalering en nasaal in b.v.: yahāṉ
(hier) en makāṉ (gebouw), kahīṉ (ergens) en zamīṉ (aarde), hūṉ (ik ben) en ḳhūn
(bloed), meṉ (in) en phen (schuim), maiṉ (ik) en cain (rust); echter niet in b.v.: bāṉs
(bamboe) en bans (geslacht), cāṉd (maan) en cand (e n k e l e ), pāṉc (vijf) en pañc
(vertegenwoordiger), jhāṉjh (cymbaal) en jhañjhaṭ (moeilijkheid), āṉṭā (tarwemeel)
6.
en aṇṭ-saṇṭ (nonsens), khaṉḍahar (ruïne) en khaṇḍ (deel, verdieping).

Onzelfstandige positie
Onzelfstandig komen nasalen samen met een erop volgende consonant voor; en
in dergelijke gevallen is er (meestal) sprake van ‘regressieve assimilatie van plaats’:
de zelfstandige consonant oefent een zodanige invloed op de voorafgaande nasaal
uit, dat deze ook op dezelfde plaats wordt gearticuleerd. Veelal is de zelfstandige
consonant een occlusief (explosief), soms een sibilant (sisklank) of een andere
medeklinker. Ter illustratie hiervan enkele Sanskritwoorden, die in het Hoog-Hindi
worden gebruikt: taṅk (beitel), saṅkhyā (getal), saṅgrām (strijd), saṅgharṣ (wrijving);
pañcāyat (dorpsraad), vāñchit (gewenst), vyañjan (medeklinker); baṇṭan (verdeling),
kaṇṭh (keel), khaṇḍan (kritiek); sant (heilige), manthan (het karnen), kand
(knolgewas); kampan (trilling), ambar (hemel, lucht), asambhav (onmogelijk); vañś
(geslacht), sanlagna (toegewijd), samvat (jaartelling).
Ook in het Sarnami komen de nasalen n, m en ṅ onzelfstandig voor, b.v.:
jantar-mantar (hocus-pocus), andor (lawaai), andāj (schatting), chachundar
(schooier), andhār (donker), kandhā (schouder); lampaṭ (vagebond), lampat
g e vlucht), lamphu (lamp), bombā (schoorsteen), acambho, acambhā (v e r b a z i n g );
aṅk (cijfer), saṅkā (twijfel, zorg), saṅkaṭ (nood), saṅket (wenk), kalaṅk (blaam),
Laṅkā (Ceylon), saṅkh (kinkhoorn, wulk), paṅkhā (waaier, ventilator), raṅgīn (kleurig),
7.
saṅgīt (muziek), siṅgār (opmaak), saṅgam (samenkomst). Wat de palatale en de
8.
retroflexe nasaal betreft: deze komen in het Sarnami niet voor, behalve dan als
gevolg van assimilatie, onder invloed van erop volgende palatale respectievelijk
retroflexe occlusieven, b.v.: cañcal (speels), pañcānbe (vijfennegentig), pañchī
(vogel), añjor (licht), añjoriyā (maanlicht), añjād (s c h a t t i n g ), mañjūr (akkoord),
pañjīrī (een offerspijs), sañjhā (vooravond, namiddag), mañjhā (opzichter); bhaṇṭā
(boulanger, aubergine), ḍhaṇṭāl (een muziekinstrument), ḍaṇṭhī (steel), laṇṭh (schoft),
lanṭḥaī (schofterigheid), kaṇḍā (dood), jhaṇḍī (vaantje), piṇḍā (pinda), belmuṇḍā
(kaalkop), bhaṇḍāphor (opening van zaken), capiṇḍā (timmerman), ṭhaṇḍhā (koud).
Niet ondienstig lijkt het op te merken, dat bij de nasalen m en ṅ de regressieve
assimilatie toch wel een ander karakter heeft dan zulks bij de onzelfstandige nasalen
ñ en ṇ het geval is. Immers krijgen ñ en ṇ deze articulatie pas bij de combinatie met
de erop volgende occlusief, terwijl m en ṅ reeds als zodanig worden uitgesproken,
nog voordat de combinatie tot stand is gekomen. Dit onderscheid kan gemakkelijk
worden geconstateerd, door de betreffende woorden in lettergrepen te verdelen en
deze met een pauze ertussen uit te spreken, b.v.: can-cal (niet: cañ-cal), pan-chī
(niet: pañ-chī), an-jor (niet: añ-jor), san-jhā (niet: sañ-jhā), bhan-ṭā (niet: bhaṇ-ṭā),
ḍan-ṭhī (niet: ḍaṇ-ṭhī), jhan-ḍī (niet: jhaṇ-ḍī), ṭhan-ḍhā (niet: ṭhaṇ-ḍhā); maar: bom-bā
(niet: bon-bā), lam-phu (niet: lan-phu), saṅ-ket (niet: san-ket), paṅ-khā (niet: pan-khā),
9.
saṅ-gam (niet: san-gam).
Terloops zij de aandacht gevestigd op de combinatie (zelfstandige) nasaal +
occlusief, waarbij de nasaal eigenlijk consonant + neutrale klinker (sjwa) is: zo is

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

10.

nandoī (mans zusters man) eigenlijk nanadoī waarin de tweede a is verdwenen.
In dergelijke gevallen is er dan ook van regressieve assimilatie
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geen sprake, hoewel de binding soms zó nauw is, dat deze zich wel kan voordoen.
Enkele voorbeelden: camke (schitteren, glanzen), dhamkī (b e d r e i g i n g ), camcā
(lepel), kāmcalāu (bruikbaar), lamchaṛ (langwerpig), kamjor (zwak), kamtī (weinig),
samdhī (vader van schoonzoon of schoondochter); Jānkī (Sita), anke (luisteren),
tinkā (strootje), nankā, nankī (de kleine), jānke (opzettelijk), kīnke (na gekocht te
hebben), kankauvā (een vlieger), ṭanke (pijn doen, van hoofd), jhankār (gerinkel),
jhanke-paṭke (driftig worden), tankhā (salaris); gungun (lauw), gungunāe (neuriën),
cingāri (vonk), bhungā (vlieg), bhungī (vliegje), phungī, pungī (topje, spruit), jingī
(leven), bhingā (azijn), panghaṭ (waterplaats), ghanghor̅ (d r e i gend opeengepakt,
van donkere wolken); kauncī (wat), panchut (waterig), anjān (onbekend), kanṭop
(helm), anpaṛh (analfabeet), kanphor (oorverdovend).

Zelfstandige positie
Gelijk eerder al opgemerkt, komen in het Sarnami drie nasalen als zelfstandige
consonanten voor, nl. de dentale nasaal (n), de bilabiale nasaal (m) en de velare
nasaal (ṅ). Dat deze laatste ook als zelfstandige consonant kan optreden is een
11.
typisch kenmerk van het Sarnami ; zulks in tegenstelling tot het Standaard-Hindi,
waar de velare nasaal slechts onzelfstandig voorkomt. Maar, terwijl n en m aan het
eind van of midden in een woord zowel als aan het begin van een woord kunnen
voorkomen, is dit laatste bij ṅ niet het geval. Enkele voorbeelden van Sarnami
woorden:
Met de dentale nasaal: noh (nagel), nīk (goed), nagīc, niyare (dichtbij), nipore
(opensperren), nihāre (kijken), nirāve (wieden), naraī (riet), nataī (hals), nepnepke
(‘onschuldig’ doend); ghun (kalander, korentor), pisān (blom, meel van graan), besan
(meel van dāl), bihān, bhiyān (morgen), utān (op de rug liggend), cholan (schoft),
kāsun (kasjoe), jaṭṭhāin (aangebrand), kakṭahin (feeks), Holandarīn (Hollandse),
mahīn (fijn), khartin, kartin (ten behoeve van), dacchin, dakkhin (zuid), saṭkun,
12.
chaṭkun (zweep), khalihān, khaliyān (padieschuur), kūd-phān (gedartel, gedraaf) ;
dinār (oud), canā (kekererwt), nināvā (spruw), choṭkanā (die kleine), kutaunā (die
hond), jabānā (tijdperk), bayānā (voorschot), nagphanī (schijfcactus, nopal), thanailī
(borstontsteking, een plant), lajaunī (m i m o s a , kruidje-roer-me-niet), sikmānī
(ziekte), Cinainī (Chinese), dahinā (rechts), sahinā (een soort croquet), dhaniyā
(koriander), nacaniyā (danseres), peṭkunivā (opde buik liggend); bohnī (eerste
verkoop van de dag), phuṉknī (blaaspijp), koṉcnī (vork), calnī (zeef), cusnī (speen),
goṛpoṉchnī (voetmat).
Met de bilabiale nasaal: mīṉje, mīse (wrijven), moṭāe (dik worden, verwaand
worden), mānle (stel, neem aan), māne (betekenis, accepteren), manā (v e r b o den),
mūsar (stamper), murainā (een grassoort), mināhī (verbod), muṛchillā (kaalkop),
musehrī (klamboe), makoiyā (een bladgroente), gomawiri, māṉje (schuren), majīrā
(cymbaal), mev-mev kare (‘vleierig’ doen); dam (ademtocht), dām (prijs), ḍām (dam),
baṭam (knoop), arām (rust), antim (laatste), godām (l o o d s ), lilām (veiling),
dhūm-dhām (pracht en praal), kām-om (werk en zo), agṛam-bagṛam (allerlei); samet
(met), samāe (bevatten), same, samo, samai (tijd), kaimā (krokodil), semar
(kankantri), jāmun (een vrucht), samosā (een soort pastel), baimān, beimān
(oneerlijk), bemār, bimār (ziek), tamākhu (tabak), kamārī (deur) karamiyā (een
bladgroente, dagoeblad), kamaiyā (werker), kamāsut (i j v e r i g ); kimtī (kostbaar),
amtā (Fransman, birambi), ḍhamlāe (tuimelen), ghumrī (duizeling), nemnār
(limonade), sāmne (tegenover), janmāve (verwekken), banmās (stout), manmānī
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(eigenzinnig), manmaujī (lichtzinnig), garme-garam (lekker warm), girmiṭ (contract),
Bulmān (Boer), sikmān (ziek), golmāl (iets verdachts), turupmār (een kaartspel).
Met de velare nasaal: raṅ (kleur, verf), bhaṅ (verstoord), ḍhaṅ (manier, wijze) taṅ
(nauw, beu), jaṅ (strijd), māṅ (haarscheiding), ṭāṅ (been), lauṅ (kruidnagel), hiṅ
(asafoetida, duivelsdrek), siṅ (hoorn), pataṅ (vlieger), palaṅ (bed), chalāṅ
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(sprong), manceṅ (opzichtig, druk), raṅ-biraṅ (veelkleurig), kariyā-bhujaṅ (p i k z wart),
uṭpaṭāṅ (absurd), Bajraṅ-balī (Hanuman); raṅe (verven), māṅe (v r a g e n ), jāṅar
(werkkracht), ṭāṅā (bijl), ṭāṅe (ophangen), ṭaṅal (hangend), laṅoṭī (lendendoek), līṅā
(oorring), plāṅā (plank), uṅarī, aṅurī (vinger), laṅaṛā (de manke), lahaṅā (rok), mahaṅā
(duur), aṅanā (erf), aṅuṭhā (duim), aṅuṭhī (ring), aṅare (pijn doen), ḍaṅarāe
(vermageren), cauvā-cāṅar (vee), jhāṅī-māṅī (struikgewas, rommel); laṅṭe, naṅṭe
(naakt), ḍhaṅlāe (omkantelen), raṅmār (een kaartspel). Hierbij moet worden
aangetekend, dat voor de velare nasaal in het Sarnami als variant soms ook de
uitspraak van het Standaard-Hindi voorkomt, dus als onzelfstandige nasaal (ṅ naast
ng), b.v. raṅ en raṅg, laṅṭe en laṅgṭe, aṅuṭhi en aṅguṭhī.

Geminatie en aspiratie
Zelfstandige nasalen kunnen ook als verlengde consonanten (geminaten) optreden;
een dergelijke verdubbeling van neusmedeklinkers komt zowel in het Standaard-Hindi
als in het Sarnami frequent voor, meestal tussen twee klinkers, soms ook aan het
eind van een woord. Maar, terwijl het Standaard-Hindi alleen een verdubbeling van
de dentale en de bilabiale nasaal (n en m) kent, is het juist een typisch kenmerk
van het Sarnami, dat er ook geminatie van de velare nasaal (ṅ) optreedt, echter
alleen tussen twee klinkers. Hieronder volgen enkele Sarnami-woorden, waarin de
nasalen verlengd worden uitgesproken.
Geminatie van n en m: sunn (verdoofd, doodstil), ann (graan), dann se
(bliksemsnel), sunnā (stip), munnā, munnī (klein kind, uk), pannā (vel), gannā-mannā
(horoscoop), duannī, donnī (dubbeltje), cauvanni, connī (kwartje), kannā (z e m e l en),
mahinnā (maand), onnais (negentien), bannar (aap), bannuk (geweer), cannan
(sandelhout); bamm (knal), dhamm (bons), cimmac, cammac (lepel), summat
(eendracht), himmat (moed), ekdamme (direct), nikammā (ongeschikt), kammar
13.
(deken), lammā (lang), lammar, nammar (nummer).
Geminatie van ṅ: Gaṅṅā (Ganges), jhiṅṅā (garnaal), jhiṅṅur (krekel, cicade),
guṅṅā (stom), caṅṅā (gezond), laṅṅaṛ (mank), ḍaṅṅar (mager), maṅṅar (dinsdag),
maṅṅal (geluk), daṅṅal (rel), jaṅṅal (bos), kaṅṅan (armband), kaṅṅāl (b e r o o i d ),
caṅṅul (klauw), luṅṅī (lendendoek), laphaṅṅā (vagebond), palaṅṅā (plank), phatiṅṅā
(kleine vlinder, mot), saraṅṅī (een snaarinstrument), noraṅṅī (C u r a ç a o s e oranje,
mandarijn), bhikhmaṅṅā (bedelaar), lohā-laṅṅaṛ (ijzerwaren), aṅṅar-khaṅṅaṛ
(rommel). Ook hier zij aangetekend, dat in het Sarnami als variant soms ook de
uitspraak van het Standaard-Hindi voorkomt, dus als onzelfstandige nasaal, zonder
geminatie (ṅṅnaast ṅg), b.v.: Gaṅṅā en Gaṅgā, maṅṅal en maṅgal, kaṅṅan en
kaṅgan, saraṅṅī en saraṅgī.
Een ander kenmerk van het Sarnami is, dat alle drie zelfstandige nasalen (n, m
en ṅ) met een erop volgende h een zodanige nauwe binding kunnen vertonen, dat
14.
fonetisch gezien er van ‘geaspireerde’ consonanten kan worden gesproken.
Ofschoon orthografisch zulks niet als zodanig wordt weergegeven: het Nagari-alfabet,
dat afzonderlijke letters voor geaspireerde consonanten kent, heeft ze niet voor
dergelijke ‘geaspireerde’ medeklinkers. Enkele voorbeelden van geaspireerde n en
m: Kanhaī (Krishṇa), cīnhe (herkennen), cīnhā (streep), cinhāru (kennis, bekende),
cinhānī (aandenken), nānhe meṉ (als kind, toen ik klein was); minhā (verboden),
minhāī (verbod), anhonī (onmogelijk), manhūs (ongelukbrengend); senhur
(vermiljoenpoeder), senhuriyā (een manje-soort, roodborstje), anhāre meṉ (in het
donker), bānhe (binden), banhāī (wijze van binden), banhal (gebonden), cakconhī
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(verblinding), sonh (geurig); jamhāī (g e e u w ), bāmhan (brahmaan), Bramhā
(Brahmā); khamhā (pilaar), samharke (voorzichtig), samhāre (goed zorgen voor),
acamho, acamhā (verbazing).
Vergelijking met woorden in het Standaard-Hindi 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 combinatie het karak-
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ter van een geaspireerde nasaal heeft verkregen, b.v.: Kan-haī en Ka-nhaī, cīnhā
en cī-nhā; jam-hāī en ja-mhāī, Brahmā, Bram-hā en Bra-mhā. (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-svarlop, syncope),
waarna een nauwe binding met de erop volgende h tot stand is gekomen, b.v.:
minahā, min-hā en mi-nhā; manahūs, man-hūs en ma-nhūs. In andere woorden is
de d of de b van de op een genasaleerde vocaal of nasale consonant volgende
geaspireerde occlusief verdwenen (madhya-vyañjanlop, syncope), waarna de
aspiratie bij de nasaal is gaan behoren, b.v. seṉdhur - senhur, cakācauṉdhī cakconhī, soṉdh - sonh; khambhā - khamhā, sambhalke - samharke, acambho acamho.
Ook de velare nasaal (ṅ) komt in het Sarnami dikwijls als geaspireerde consonant
voor, b.v.: siṅh (leeuw), saṅh (met), jāṅh, jāṅhī (dij), lāṅhe (over iets stappen), oṅhāī
(slaap), kaṅhaī (kam), khaṅhāre (spoelen), saṅhatiyā (metgezel). Hier is de g van
de geaspireerde occlusief verdwenen: siṅgh - siṅh, jāṅghī-jāṅhī, 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.: saṅṅhe
(samen), laṅṅhe, naṅṅhe (naakt), saṅṅhat (gezelschap), jaṅṅhā (dij), ghuṅṅhaṭ
(sluier). Hierbij zij aangetekend, dat in het Sarnami als variant van de enkele zowel
als de dubbele geaspireerde velare nasaal ook de uitspraak van het Standaard-Hindi
voorkomt, dus als onzelfstandige nasaal, zonder geminatie (ṅh en ṅṅh naast ṅgh),
15.
b.v.: lāṅhe-lāṅghe, oṅhāī - oṅghāī laṅṅhe - laṅghe, saṅṅhat - saṅghat.
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Eindnoten:
1. In Suriname worden, voornamelijk voor religieuze doeleinden (door Hindoes respectievelijk
Moeslims), twee vormen van het Standaard-Hindi gebruikt, nl. het Hoog-Hindi (gesanskritiseerd
Hindi, vaak gewoon Hindi genoemd), dat in het Devanagari-schrift (kortweg: Nagari) wordt
geschreven; en het Urdu (verperzischt Hindi), in het van het Arabisch-Perzisch afgeleide
Urdu-schrift geschreven. Maar voor algemene doeleinden, in formele situaties, bedient men zich
van een vereenvoudigde vorm van het Standaard-Hindi, bekend als Hindustani (dikwijls Hindi
genoemd): hierin zijn de moeilijke en onbekende Sanskrit respectievelijk Arabisch-Perzische
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 Urdu-schrift geschreven.
2. Voor de weergave van de als voorbeelden dienende woorden in het Latijnse schrift is in dit artikel
de gebruikelijke wetenschappelijke transcriptie van Sanskrit- en Hindi-klanken gebezigd; alleen
is nasalering aangeduid met ṉ en niet met ṁ: dit laatste grafeem wordt hier gebruikt voor de
anusvār in het Sanskrit, die er zowel onzelfstandig als zelfstandig voor komt, b.v.: ahaṁkāra
(ikheid), saṁbhava (geboorte), saṁnyāsa (vierde levenstijdperk), saṁyoga (samenvoeging),
saṁsáya (t w i j f e l ), satyaṁ (het ware), śivaṁ (het goede), sundaraṁ (het schone), anantaṁ
(het oneindige), jñānaṁ (kennis).
3. Vermeldenswaard is, dat in sommige met het Sarnami verwante Hindi-dialecten ook de palatale
en de retroflexe nasaal als zelfstandige consonanten voorkomen, soms zelfs in beginpositie,
b.v.: Magahi: saiñā; Maithili: Jañunā; Kharị-boli: māṇas, ṇimak; Sarnami: saiṉyā (geliefde),
Jamunā (een rivier), manus (mens), nīmak (zout).
4. In dit opzicht zijn ‘minimale paren’ niet frequent, b.v.: haṉs (lach) en hans (zwaan); echter komen
vrijwel overeenkomstige klankcombinaties veelvuldig voor, b.v.: āṉt (ingewanden) en ant (einde),
cāṉd (maan) en band (dicht), phāṉke (happen) en ḍaṅkā (grote trom), kāṉkhe (persen) en
jhaṅkhe (s p i j t hebben), kāṉṭā (doorn, graat), en ḍaṇṭā (stok).
5. Opgemerkt zij, dat om praktische redenen ook voor de anunāsik (g e n a s a leerde vocaal) een
bindu wordt gebruikt, wanneer het verkorte teken voor de betreffende vocaal (matra) boven de
horinzontale streep uitsteekt (hetgeen bij i, ī, e, o, ai en au het geval is). De laatste tijd is bij
Hindi-schrijvers een tendens te constateren, om ook nasalering van de andere vocalen (nl. a,
ā, u en ū) met een bindu weer te geven, waardoor het onderscheid tussen nasalering en
onzelfstandige nasaal niet meer in de spelling tot uitdrukking komt. Wellicht verdient het
aanbeveling, om anunāsik altijd met een bindu weer te geven, en in geval van anusvār de
betreffende nasalen met verkorte medeklinkertekens te schrijven, b.v.: dant (tand), raṅk (arme),
kañcan (goud), maṇḍī (markt), bimb (r e f l e c t i e ); en niet: daṁt, raṁk, kaṁcan, maṁḍī, biṁb.
6. In het Urdu-schrift wordt het teken voor de dentale nasaal - behalve voor de aanduiding van
nasalering - ook voor de weergave van de palatale, de retroflexe en de velare nasaal gebruikt,
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

b.v.: lānchan (smet), ganḍā anḍā (bedorven ei), gungā (stom); de zelfstandige ṇ en ṅ worden
respectievelijk als n en ng (met dentale n) geschreven, b.v.: Sanskrit prāṇa (l e v e n ) en Sarnami
māṅe (vragen) respectievelijk als prān en mānge.
Men vergelijke hiermee de genasaleerde vocalen vóór occlusieven in b.v.: koṉce (prikken), sīṉce
(besproeien), moṉch (snor), poṉche (vegen), pūṉch (staart), auṉche (kwade invloed verdrijven),
bhiṉje (n a t w o r d e n ), mīṉje (wrijven), bhūṉje (roosteren), mānje (schuren), bhāṉjī
(b l a d g r o e n t e ), sāṉjh (vooravond, namiddag); phāṉk (vork), phāṉke (happen), pheṉke
(w e r pen), phūṉke (blazen), jhoṉk, jhoṉkā (ruk, vlaag), jhoṉke (snel gaan, gooien in vuur), hāṉke
(drijven, opscheppen), jhāṉke (gluren), bhoṉke (steken), coṉke (prikken), ṭoṉke (interrumperen),
seṉke (verwarmen), āṉkh (oog), joṉkh, (bloedzuiger), soṉkhe (zuigen), khoṉkhe (hoesten),
khoṉkhī (hoest); cīṉpe, cāṉpe (drukken), kāṉpe (beven), ghoṉpe (steken), hāṉphe (hijgen),
sauṉph (anijszaad).
Soms kan er enige twijfel 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.: saiṉyā
(geliefde), pachaiṉyā (spreker van een westelijk Hindi-dialect), bhuiṉyā (grond), peṭkuiṉyā (o p
d e buik liggend), goiṉyā, guiṉyā (partner), bakoiṉyā, bakuiṉyā (op handen en voeten). Gewezen
zij ook op aan het Sanskrit ontleende woorden als anyāī (onrecht), kanyā (meisje), dhanyabād
(dank), welke in het Nagari-schrift met de dentale n worden geschreven. Voorts zij opgemerkt,
dat de Nagari-‘ligatuur’ voor Sanskrit jña in het Standaard-Hindi als gya (s o m s gña) wordt
uitgesproken; in het Sarnami is de uitspraak gya; b.v.: jñāna - gyān, gñān - gyān (kennis), ājñā
- āgyā, āgñā - āgyā (toestemming, opdracht), pratijñā - pratigyā, pratigñā - partigyā (belofte).
Terloops zij erop gewezen, dat de sprekers zich er niet van bewust zijn, dat de dentale nasaal
door assimilatie een palatale of retroflexe nasaal is geworden. Men vergelijke analoge gevallen
in het Nederlands: centjes, ban-djir, maar: baṅ-ken, doṅ-ker (vgl. ook: in-klaren, on-geluk).
Deze grammatische figuur, waarbij een klinker verdwijnt, staat als svarlop bekend; betreft het
de weglating van een medeklinker of van meerdere klanken (en zelfs van één of meer
lettergrepen), dan is er van vyañjanlop respectievelijk akṣarlop sprake. In de Westerse morfologie
worden de termen ‘aphaeresis’ (weglating aan het begin), ‘syncope’ (weglating in het midden)
en ‘apocope’ (weglating aan het eind) gebruikt; verdwijning van een klinker of lettergreep midden
in een woord (door samentrekking) wordt ‘synaeresis’ genoemd.
Dit kenmerk heeft het Sarnami gemeen met sommige ermee verwante Hindi-dialecten, b.v.:
Bhojpuri: ṭāṅ; Magahi: taṅ; Maithili: āṅur, kaṅanā; Sarnami: ṭāṅ (been), taṅ (beu, nauw), aṅuri,
uṅarī (vinger), kaṅṅan (a r m band). Ook in Europese talen komt de velare nasaal als zelfstandige
consonant voor, b.v.: Nederlands: bang, jongen; Engels: wrong, singing.
Interessant is, dat in kūd-phān de n een eindpositie inneemt, doordat de dentale occlusief is
verdwenen (ant-vyañjanlop, apocope) en de genasaleerde klinker vocaal + n is geworden:
Standaard-Hindi: phāṉd (sprong). Een dergelijke weglating - ook in het midden
(madhya-vyañjanlop, syncope) - doet zich vaker voor, b.v.: cāṉd - cān (maan), nīnd - nīn (slaap),
būṉd-bun (druppel); mūṉde - mūne (sluiten), cāṉdī - cānī (zilver); soṉdh - sonh, son (geurig);
een enkele maal is er in het Standaard-Hindi geen anunāsik m a a r een anusvār, b.v. band ban (dicht), bandobast - banobas (zorg, het in orde brengen), zindgī - jingī (leven), Hindustānī Hinustānī (H i n d o s t a a n (s)); vergelijk: Holāṉs (Hollands). (Zie ook noot 13).
Woorden als kannā (zemelen), mahinnā (maand), onnais (negentien), komen ook zonder
geminatie voor (kanā, mahinā, onais); dit is een nogal veel voorkomend verschijnsel in het
Sarnami, b.v.: mokkā, mokā (kans), caccā, cācā (vaders broer), cakoṭṭī, cakoṭī (het knijpen),
miṭṭhā, mīṭhā (zoet), pittar, pītar (geelkoper), thetthar, thethar (ongehoorzaam), addhā, ādhā
(half) kabbhī nā, kabhī nā (nooit), kharrus, kharus (grof), khillā, khīlā (s p i j k e r ). Bij woorden
als bannar (aap), bannuk (geweer), cannan (sandelhout); kammar (deken), lammā (lang), lammar,
nammar (nummer) is de geminatie het gevolg van ‘totale progressieve assimilatie’ (samīkaraṇ
of sāvarṇya): de occlusief d of b is namelijk n of m geworden (Standaard-Hindi: bandar, bandūk,
candan; kambal, lambā, nambar). Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij woorden als Gaṅṅā
(Ganges), jhiṅṅā (garnaal), etc., waarin de occlusief g de nasaal ṅ is geworden.
Niet alleen de nasalen (n, m en ṅ), maar ook de liquidae (r en l) kunnen als ‘geaspireerde’
consonanten voorkomen, b.v.: arhar (een dālsoort, wandoe), pharhar (drooggekookt, van rijst),
marham (zalf), birhā (een lied), kharhā (konijn, haas), orhan (klacht); karhiyāṉv (middel); kalhiyāṉ
(gisteren), melhe (treuzelen), ālhā (een lied), kulhārī (bijl), kolhu (suikerrietpers), cūlhā
(kookplaats), malham (zalf), dulhā (bruidegom), dulhin (bruid); een enkele maal zelfs aan het
begin of aan het eind van een woord: lhās (lijk), kālh (gisteren). Vermeldenswaard is, dat dit
kenmerk van aspiratie van nasalen en liquidae het Sarnami met sommige ermee verwante
Hindi-dialecten gemeen heeft, b.v.: Khari-boli: sunhairī - sunahrī (gouden, gulden), mhārā-hamār
(mijn), lhās (lijk); Kannauji: lhasun - lesun (knoflook), mhaṅgāī-mahaṅāī, mahaṅgāī (duurte);
Avadhi: kulhaṛ (schaal van klei), Baramhā-Bramhā (Brahma).
Aangezien de zelfstandige velare nasaal in het Sarnami zowel niet-geaspireerd als geaspireerd
kan voorkomen (en in beide gevallen zonder en met geminatie), is de transcriptie ervan in het
Latijnse schrift niet eenvoudig. De ‘Commissie-Adhin’ - door de Minister van Onderwijs,
Wetenschappen en Cultuur ingesteld, met o.m. als taak ‘een fonematisch verantwoorde en
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praktisch hanteerbare geromaniseerde spelling van het Sarnami’ te ontwerpen - heeft in haar
rapport over de ‘Romaanse spelling van het Sarnámi’ (Paramaribo, 1 december 1984) de
onzelfstandige velare nasaal (vóór een velare occlusief) met n, de zelfstandige niet-geaspireerde
velare nasaal (zowel enkel als dubbel) met ng en de geaspireerde velare n a saal (zowel enkel
als dubbel) met ngh weergegeven (dus: sanká, range, jangal, onghāi, sanghe); zulks niet alleen
om redenen van ‘praktische hanteerbaarheid’ en concordante spelling met in Suriname bekende
en gebruikte talen, maar ook omdat in het Sarnami toch de uitspraak van het Standaard-Hindi
(ng respectievelijk 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 diskussies tussen G. Ashruf (Den Haag), Jit Narain (Den
Haag) en de schrijver van dit artikel een nieuw voorstel ontwikkeld voor de spelling
van het Sarnami in het Romeinse schrift. Het voorstel is mede gebaseerd op de
ervaring die inmiddels is opgedaan met eerder voorgestelde spellingswijzen: Adhin
(1964), Huiskamp (1978), Marhé (1977), Narain (1977: 33-34; 1980: 6; 1982). Het
is voor het eerst gepubliceerd in het aan Sarnami gewijde nummer van het blad
Kollektief (februari 1984: 10-14), en later ook in de bladen Lalla Rookh en Aisa
Samachar; naar aanleiding van reakties daarop is het voorstel op een enkel punt
1.
bijgesteld. Hier wordt het voorstel uiteengezet vooral voor lezers die geen kennis
van het Sarnami en standaard-Hindi bezitten, en wordt bovendien ingegaan op
overeenkomsten en verschillen met de spelling van het Sranan en het Surinaams
Javaans. Daarmee zou dit artikel een bijdrage kunnen zijn aan de diskussie over
de vraag of een uniforme spelling voor deze drie talen mogelijk en wenselijk is.

Uitgangspunten
Van een aantal algemene principes en overwegingen die duidelijk uiteengezet zijn
door Adhin (1964: 11-13) en Seuren (1982: 14-22) mogen hier vooral de volgende
nog eens naar voren gehaald worden: een voorstel moet bruikbaar zijn voor een
standaard typemachine, zo weinig mogelijk diakritische tekens (accenten, punten
e.d. boven of onder de letters) bevatten, konsekwent zijn (voor één klank altijd
dezelfde letter, die ook alleen voor die klank gebruikt wordt), zo ekonomisch mogelijk
zijn (waar mogelijk één letter per foneem), en zoveel mogelijk aansluiten bij
internationaal gebruik. Voor een Sarnami spelling kunnen we hier nog aan toevoegen
dat een voorstel ook voor standaard-Hindi bruikbaar moet zijn.
Een ander uitgangspunt waaraan in dit voorstel zo strikt mogelijk de hand
gehouden is, is konsekwentie ten opzichte van het Indiase devanagari-schrift. Zoals
bekend, hangt het Sarnami samen met talen/dialekten gebezigd in het oosten van
het Hindi-taalgebied in Noord India (Damsteegt, 1983; Kishna, 1983: 67-83), en
teksten in deze talen worden geschreven en gedrukt in het devanagari. De meeste
Sarnami teksten worden geschreven in het Romeinse schrift, om begrijpelijke
redenen: type- en drukmachines in Suriname en Nederland zijn op dit schrift
afgestemd, en via het Nederlands en het Sranan is dit schrift algemeen bekend.
Toch is het wenselijk bij voorstellen voor de spelling van het Sarnami in het Romeinse
schrift rekening te houden
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met de principes van het devanagari-schrift, omdat met dit zeer systematische 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 Sarnami
teksten desgewenst in het devanagari te schrijven, omdat men al gewend is geraakt
aan het systeem van dat schrift (b.v. het verschil tussen korte en lange klinkers, of
tussen de cerebrale t 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 standaard-Hindi spelling
van woorden. Dit laatste 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 oorsprong van het devanagari ligt in een schriftvorm die we voor het eerst in de
derde eeuw v.C. in Indiase inscripties aantreffen. Evenals het Griekse (en daarmee
ook het Romeinse) schrift lijkt deze van links naar rechts geschreven schriftvorm
een aantal eeuwen eerder van Semitische volkeren te zijn overgenomen. Meer
echter dan bij de Grieken en Romeinen werd het schrift 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 anderzijds
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 systeem van het
devanagari-schrift toch bij uitstek geschikt om de uitspraak van Sarnami en Hindi
woorden weer te geven.
Voor wetenschappelijk gebruik bestaat een internationaal gangbare weergave
van het devanagari-schrift 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 wetenschappelijk systematische alfabetische volgorde
gerangschikt werden, en nog steeds worden, als volgt:
klinkers en tweeklanken: a a i i u u e ai o au
medeklinkers:stemloos
velaren

k

stemloos
geasp.
kh

stemh.

g

stemh.
geasp.
gh

nasaal

n
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pre-patalen c

ch

j

jh

n

cerebralen

ṭ

ṭh

ḍ

ḍh

ṇ

dentalen

t

th

d

dh

n

labialen

p

ph

b

bh

m

halfvokalen: y r l v
sisklanken: ś ṣ s
glottaal: h
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Voor het Hindi komen daar nog bij: de retroflexe medeklinkers r en rh (in het
devanagari weergegeven met een punt onder ḍ resp. ḍh), en de alleen in
leenwoorden voorkomende f, z en kh (eveneens in het devanagari aangeduid door
middel van diakritische tekens bij bepaalde letters). Het Sanskrit kent nog een klinker
ṛ, die in het Hindi echter als ‘ir’ of ‘ri’ wordt uitgesproken, en in bovenstaand schema
niet is opgenomen.
Uitspraak: in het hierboven weergegeven internationale transcriptiesysteem van
het devanagari worden lange klinkers aangeduid door een streep boven de klinker:
dam ‘adem’ klinkt als Nederlands ‘dam’, dam ‘prijs’ als ‘daam’. De u wordt
uitgesproken als Nederlands ‘oe’. De e en o zijn (bijna) altijd lang, als in Nederlands
‘beet’ en ‘boot’. De h achter een medeklinker geeft duidelijk hoorbare aspiratie van
de medeklinker aan. De g klinkt als de beginklank van Engelse ‘go’, terwijl de c staat
voor de beginklank van Engels ‘church’ en de j voor die van Engels ‘jump’. De y
geeft de Nederlandse ‘j’ klank weer, de v de Nederlandse ‘w’. De tweeklanken ś en
s worden in uitspraak niet meer van elkaar onderscheiden, en klinken als de
beginklank van Engels ‘she’. De alleen in leenwoorden voorkomende kh klinkt als
‘ch’ in Nederlands ‘lachen’. De cerebrale en retroflexe medeklinkers komen in het
Nederlands niet voor.
Nasalering van klinkers, in het Sarnami en Hindi een vaak voorkomend verschijnsel,
wordt in dit transcriptiesysteem aangeduid door m achter de klinker. Dubbele
medeklinkers en medeklinkercombinaties komen eveneens voor, b.v. kk, kkh, gr,
ty, dy, sv. De dubbele medeklinkers worden uitgesproken als een lang aangehouden
enkele medeklinker; de ty en dy worden in uitspraak duidelijk onderscheiden van
de (voor niet-Hindisprekers er sterk op lijkende) met c en j aangegeven klanken.
2.
De nasaal n komt alleen in medeklinkercombinaties voor (b.v. nc, nj), terwijl in het
Sarnami de n als zelfstandige klank vrijwel verdwenen is en ook bijna alleen in
combinaties voorkomt (b.v. ṇḍ). In combinaties bestaande uit nasaal + medeklinker
kan in het devanagari de nasaal vervangen worden door een punt boven de
voorafgaande klinker, in transcriptie m: men schrijft niet ganga, maar gamga; niet
hindi, maar himdi.

Voorstel
Het internationale transcriptiesysteem voldoet aan enige boven geformuleerde eisen:
het sluit aan bij internationaal gebruik, en is ekonomisch en konsekwent. Voor
enkelvoudige devanagari letters worden alleen enkelvoudige Romeinse letters
gebruikt, met uitzondering van de aspiratie aanduidende h achter medeklinkers, en
met dit systeem is de uitspraak doeltreffend vastgelegd. Bij gebruik van een
standaard typemachine bevat het echter teveel lastige diakritische tekens. Wij stellen
daarom de volgende wijzigingen op dit systeem voor:
1. De lange klinkers zouden aangegeven kunnen worden door verdubbeling: aa,
ii, uu. Dit is echter niet ekonomisch, en levert een lelijk woordbeeld op in
woorden als bhaaii ‘broer’, baaiis ‘tweeëntwintig’. Men zou ook kunnen
overwegen i als i (of ie) te schrijven, en i als ie (of ié); evenzo u als oe en u als
oé. Nu zou i-ie niet konsekwent zijn ten opzichte van oe-oé; bezwaar tegen
ie-ié en oe-oé is dat deze schrijfwijze internationaal verwarring wekt, terwijl ié
en oé ook met het oog op het Nederlands verwarrend zijn. Beter is daarom de
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lange klinkers aan te duiden met â, î, û wat bij het typen veel makkelijker is
dan a, i, u.
2. De cerebrale en retroflexe medeklinkers zouden met hoofdletters weergegeven
kunnen worden: T, Th, D, Dh, R en Rh (b.v. roTî ‘brood’, peR ‘boom’). Deze
schrijfwijze is het makkelijkst bij gebruik van een schrijfmachine, maar heeft
als bezwaar dat het voorbeeld wat onrustig wordt. Daarom

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

26
wordt hier gekozen voor een spelling als t, th, d, dh, r en rh, waarbij het typen
wel wat lastiger wordt (gebruik van de terugtoets). Deze schrijfwijze heeft wel
ook het voordeel dat bij het gebruik van hoofdletters aan het begin van
eigennamen en zinnen geen verwarring kan ontstaan.
3. Voor genasaleerde klinkers zou het teken (klinker +) m gebruikt kunnen worden
(b.v. mem ‘in’). Omdat echter een spelling met n (b.v. men) inmiddels tamelijk
gangbaar lijkt te zijn geworden (maar op zich beter vermeden kan worden, zie
onder), wordt hier gekozen voor de schrijfwijze n, dus: men.
Hetzelfde teken n kan ook worden gebruikt voor het bovengenoemde teken ṃ
(waarmee dus tekens als ṇ, n of n vermeden kunnen worden), dus: gangâ
3.
‘Ganges’, andâ ‘ei’ .
Overige wijzigingen:
1. Er lijkt (ook internationaal gezien) geen dwingende reden te bestaan om v te
schrijven in plaats van w, zodat hier voor de w gekozen wordt.
2. Zoals al opgemerkt, sluit de Sarnami spelling zich aan bij de uitspraak, en wijkt
daardoor soms af van de spelling van het standaard-Hindi. Zo wordt de Sanskrit
klinker r, die in het standaard-Hindi nog geschreven wordt maar uitgesproken
wordt als ‘ri’), in het Sarnami als ‘ir’ uitgesproken, en ook zo geschreven, b.v.
sanskirti ‘cultuur’ (st. Hi. sanskrti).
De Sanskrit combinatie jn, die zowel in standaard-Hindi als in Sarnami wordt
uitgesproken als gy, wordt geschreven als gy, b.v. âgyâ ‘bevel’ (st. Hi. âjnâ).
De in het standaard-Hindi niet voorkomende tweeklank oi (b.v. oisan ‘zo’) kan
ook als oi geschreven worden, in overeenstemming met de tweeklank ai. De
sisklanken ś en s tenslotte kunnen, voorzover ze in het Sarnami nog voorkomen,
beide het best weergegeven worden met s h (b.v. bhâshâ ‘taal’, shânti ‘vrede’,
st. Hi. bhâsâ, śânti), waarbij sh dan de enige uitzondering vormt op de regel
dat een h achter een medeklinker een geaspireerde medeklinker aangeeft.

Verband met eerdere voorstellen
Eerdere voorstellen voor de spelling van het Sarnami zijn hierboven al in de inleiding
genoemd. Inmiddels heeft ons ook vanuit Suriname het eerste nummer van het
Sarnami- en Nederlandstalige blad Bhasa (december 1983) bereikt, waarin eveneens
een spellingsvoorstel is opgenomen.
1. Klinkers
- Adhin, Marhé en Narain (1977) onderscheiden de lange klinkers
niet van de korte; Huiskamp en Narain (1980) spellen de â,
voorzover niet aan het eind van een woord voorkomend, als aa,
en Narain (1982) als a. (In Sarnami en Hindi is de ‘a’ klank aan het
woordeinde bijna altijd lang.) Hier wordt voorgesteld de lange â
ook aan het woordeinde te schrijven, en de lange î en û te
onderscheiden van de i en u. Wil men het Sarnami in het
devanagari-schrift schrijven, dan is het voortdurend noodzakelijk
korte en lange klinkers van elkaar te onderscheiden, en daartoe is
het beter dit onderscheid ook konsekwent in het Romeinse schrift
te maken. Ook in Bhasa worden de lange klinkers konsekwent van
de korte onderscheiden (althans in het voorstel, p. 4; in de teksten
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wordt alleen de lange a aangegeven), maar de daar voorgestelde
internationale transcriptie (a. i, u) heeft bezwaren die boven al
genoemd zijn.
Bezwaren tegen de ook wel toegepaste schrijfwijzen met ie en oe
(z o Huiskamp, voor de korte èn lange vokalen) zijn hierboven al
vermeld.
Genasaleerde klinkers worden bij Huiskamp niet apart aangegeven,
en bij Adhin, Marhé en Narain weergegeven met een n achter de
klinker. Dit laatste systeem heeft het bezwaar dat geen onderscheid
gemaakt wordt tussen de genasaleerde klinker (als in men) en de
klinker + n (a l s
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in din ‘dag’), terwijl deze in het devanagari geheel verschillend
geschreven worden. Bhasa gebruikt de tilde (a etc.) om nasalisatie
aan te geven, maar dat is lastig bij gebruik van een typemachine.
2. Tweeklanken
- In Bhasa wordt voorgesteld aw 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 ch gespeld, de ch als
chh. D i t heeft het bezwaar dat de h in andere
medeklinkercombinaties 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 acchâ), en schendt eveneens
het principe van letterekonomie; hetzelfde geldt voor dj, djh in plaats
van j, jh. In Bhasa wordt dezelfde spelling voorgesteld als hier.
- Adhin, Marhé en Narain (1977, 1980) onderscheiden de cerebrale
medeklinkers niet van de dentale, en de retroflexe r 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 zich mee kan brengen: vergelijk nâtâ ‘klein’ met nâtâ
‘verwantschap’. Narain (1982) onderscheidt wel de r van de r door
de retroflex weer te geven als rh (d u s : perh in plaats van per
‘boom’), en geeft de cerebrale medeklinker dh weer als dhh,
tegenover de dentale dh; hiertegen gelden dezelfde bezwaren als
boven genoemd tegen ch in plaats van c. Huiskamp en Bhasa
hanteren hetzelfde systeem als hier voorgesteld.
- In overeenstemming met Adhin, Marhé, Narain en Bhasa wordt
hier de y gebruikt voor de ‘j’ klank van het Nederlands (b.v. yâr
‘vriend’). De door Huiskamp toegepaste spelling met j heeft het
nadeel internationaal verwarrend te zijn; bovendien zou 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 v e r schilt van die van het Sarnami. Huiskamp en
Bhasa hanteren de spelling w. Overigens wordt de ‘w’ klank van
standaard-Hindi woorden in het Sarnami vaak als ‘b’ uitgesproken
(en dus ook geschreven), zoals opgemerkt door Marhé (1977: 18).
- Het voorstel om sh te schrijven voor ś en ṣ komt overeen met alle
eerdere voorstellen.
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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-alfabet):
a â i î u û e ai o oi au
k kh g gh (n)
c ch j jh (n)
t th d dh rh (n)
t th d dh n
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p ph f b bh m
yrlw
sh s
h

Leesstukje, ontleend aan het blad Sarnami, derde jaargang nummer 1, waarin de
hier voorgestelde spelling wordt toegepast:

Patoh
Dharam apan biyâh karjâ leke karle rahâ. Socîs kî dân-dahej jaun milî, sab milâyke
î karjawâ bhar dârî. Ekar apan socal nâ hoi pâil, kâhense ekar biyâh men dân-dahej
jaun milbo karal, ânkhî nâ lagal. Khutkâ chor ekar dil men narâjî paidâ hoi gail. I
apne ke manâwe, narâjî nâ hatâ pâwe. Ekar sasurâr se ânâ-jânâ kamtî howat gail.
I katno soce kî prem-behwâr se barâ paisâ kahân hoi sakehai, ekar dil nâ mâne.
Narâjî ke jaise koi apan jîw howe lagal.

De spelling van andere Surinaamse talen
Zoals al in de inleiding gesteld, is het van belang spellingsvoorstellen voor een
Surinaamse taal te vergelijken met voorstellen voor andere Surinaamse talen.
Daarom wordt hieronder nader ingegaan op overeenkomsten en verschillen met de
spelling van het Sranan en het Surinaams Javaans.
I Sranan
Voor de spelling van het Sranan wordt hier uitgegaan van het voorstel van Seuren
(1982), dat niet alleen het meest recent gepubliceerde is, maar ook de meeste
aanknopingspunten biedt met de hier voorgestelde Sarnami spelling.
1. Klinkers
- In het Sranan komen lang uitgesproken klinkers relatief weinig voor,
en ze worden in de voorgestelde spelling niet van de
corresponderende korte onderscheiden, hoewel Seuren (1982: 18)
op dit punt enige aarzeling toont voor die gevallen waar de rekking
van de klinker niet voorspelbaar is. Mocht besloten worden deze
lange klinkers toch een aparte aanduiding te geven, dan zou
overeenkomst met de te kiezen Sarnami spelling wenselijk zijn.
In het Sranan is voorgesteld dubbele klinkers te gebruiken om twee
opeenvolgende ‘intonatie-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 klinker.
- Het schrijven van u in plaats van oe komt in Sarnami en Sranan
overeen.
- De overige klinkers leveren evenmin problemen, al moet wel worden
opgemerkt dat de Sranan uitspraak van e en o verschilt van de
Sarnami uitspraak.
- De door Seuren (1982: 37) voorgestelde schrijfwijze van
genasaleerde klinkers als klinker + n op het woordeinde heeft voor
het Sarnami een duidelijk nadeel, zoals hierboven uiteengezet.
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2. Tweeklanken
- Seuren (1982: 36) stelt voor Sranan voor ay, oy en aw te schrijven,
waar in dit Sarnami voorstel ai, oi en au geschreven wordt. Zou in
het Sarnami ay en aw geschreven worden, dan ontstaan problemen
bij het schrijven in het devanagari, waar een spelling als baythal
‘zittend’ een onherkenbaar beeld zou opleveren.
3. Enkelvoudige medeklinkers
- De hier voor het Sarnami gekozen schrijfwijze met w (in plaats van
v) komt overeen met de Sranan spelling; wel verschilt de Sranan
uitspraak
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van de w van de Sarnami uitspraak.
Bij de overige enkelvoudige medeklinkers zijn er geen verschillen
tussen Sranan en Sarnami; de keuze van de y voor de Nederlandse
‘j’ klank komt in beide overeen, en ook de uitspraak van de g.

4. Medeklinkercombinaties
- De door Seuren (1982: 36) voorgestelde combinatie ng (b.v. nanga,
tongo) komt overeen met de klank die in de wetenschappelijke
transcriptie van het devanagari wordt aangegeven met n; deze
klank komt ook in het Sarnami zelfstandig voor, maar heeft als
4.
uitspraakvariant van ng in dit voorstel geen apart teken gekregen.
De ng (als in Ganga, volgens het huidige voorstel gespeld als
Gangâ) wordt in Seurens voorstel weergegeven met ngg (b.v.
pinggo). In het Sarnami zou het schrijven van ngg problemen geven
bij het schrijven in het devanagari, zodat overname van deze
Sranan schrijfwijze niet wenselijk is.
- Omdat de beginklank van Sranan dyompo gezien wordt als een
opeenvolging van twee fonemen, en niet als een enkelvoudig
foneem, wordt in het Sranan gekozen voor een spelling met dy, en
niet j (als in Engels ‘jump’). In die zin komt deze combinatie overeen
met devanagari dy, en problemen doen zich hier niet voor. Hetzelfde
geldt voor ty.
- Seuren (1982: 30, 31) aarzelt tussen sy of sh als weergave van de
palatale s. Hierboven is gekozen voor sh, zodat deze spelling ook
in het Sranan de voorkeur zou verdienen. In het Sarnami zou een
spelling sy problemen leveren bij het schrijven in het devanagari.
- In tegenstelling tot het Sranan (Seuren, 1982: 29) kent het Sarnami
wel verschil in uitspraak tussen enkele en dubbele medeklinkers
middenin het woord, zodat dit onderscheid ook in spelling gemaakt
wordt.

II Surinaams Javaans
De spelling van het Surinaams Javaans welke wordt toegepast in het in Paramaribo
gepubliceerde tijdschrift Cikal en enkele andere publikaties kan waarschijnlijk
beschouwd worden als representatief voor recente visies op de spelling van deze
taal. De schrijver van dit artikel kent zelf geen Javaans, en dankt hierbij mevrouw
H.J. Ham en de medewerkers van de stichting Setasan voor hun hulp bij dit
5.
onderdeel. Bij wijze van voorlopige oriëntatie kunnen de volgende punten
gesignaleerd worden:
1. Klinkers
- Verschil tussen de uit de soort van lettergreep voorspelbare kort
en lang uitgesproken klinkers wordt niet gemaakt in de spelling.
Wel wordt het teken â gebruikt, maar dat duidt een ‘o’ klank
ongeveer als in Nederlands ‘pot’; hier bestaat dus een wezenlijk
verschil in uitspraak met de voorgestelde Sarnami â.
- De e wordt gebruikt als in Nederlands ‘de’; de uitspraak van de é
komt ongeveer overeen met die van Sarnami e. De è komt in
uitspraakovereen met Sranan è; deze klank komt in het Sarnami
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en Hindi alleen voor als vrije variant van de tweeklank ai, en wordt
daarom in het Sarnami niet apart aangegeven.
Evenals in de Sranan en Sarnami voorstellen wordt de u
geschreven voor de Nederlandse ‘oe’ klank.

2. Klinkercombinaties
- De spelling van het Surinaams Javaans omvat de combinaties au
en ai, maar deze geven niet altijd tweeklanken weer, maar soms
ook twee apart van elkaar uitgesproken enkelvoudige klinkers (a
+ u, a + i). In het Sarnami vertegenwoordigen deze combinaties
altijd tweeklanken.
3. Medeklinkers
- De letters g en w komen, globaal gesproken, overeen met de
spelling van het Sarnami en Sranan.
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De letters c en j corresponderen in uitspraak met de hier
voorgestelde c en j van het Sarnami.
In hoeverre de uitspraak van Surinaams Javaans t en d problemen
zou 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
klinker weer, maar een aparte nasaal, als in Sarnami din.

4. Medeklinkercombinaties
- De uitspraak van de combinatie ng komt overeen met die van
Sranan ng (als in nanga); in tegenstelling tot het Sranan komt deze
combinatie in het Surinaams Javaans ook aan het begin en einde
van woorden voor.
- Een overeenkomst met de voorgestelde Sranan spelling is het
gebruik van de combinatie ngg, aan het begin van en in het midden
van woorden, waar hier voor de corresponderende klank van het
Sarnami ng voorgesteld is.

In het bovenstaande is een voorstel voor de spelling van het Sarnami in het
Romeinse schrift gedaan dat het meest recht lijkt te doen aan de opgesomde
uitgangspunten. In hoeverre dit voorstel voor gebruikers van het Sarnami
aanvaardbaar is, moet nog blijken. Tegelijkertijd zijn een aantal verschillen en
overeenkomsten met de spellingsvoorstellen voor Sranan en Surinaams Javaans
opgemerkt. Het zou echter de pretenties van dit artikel te boven gaan om hier
voorstellen te doen ook voor andere talen dan Sarnami, teneinde tot een uniforme
spelling te komen. Zulke voorstellen kunnen alleen 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.
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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 Sarnámi
(Paramaribo, 1 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 (dus: range ‘kleuren’, maar: ank ‘cijfer’).
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 (ṇ) worden met de letter n
weergegeven;
- de tekens f, 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 tevens 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 leenen bastaardwoorden, standaardisatie, en noodzakelijke geachte ‘follow-up’
aktiviteiten).
Reakties op het rapport kunnen ter kennis worden gebracht van de minister van
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.
Theo Damsteegt

Eindnoten:
1. De schrijver is vooral de heren J.H. Adhin en H.D. Vruggink erkentelijk voor hun reakties.
2. De velare nasaal (n) komt in het Sarnami wel zelfstandig voor, maar uitsluitend als uitspraakvariant
van standaard-Hindi ng, b.v. rang uitgesproken als ran. (Zie hierover ook het artikel van J.H.
Adhin in dit nummer.) Deze uitspraakvariant is in dit voorstel niet met een apart teken aangeduid.
3. Hiertegen kan het bezwaar worden ingebracht dat nu geen verschil wordt gemaakt tussen een
genasaleerde klinker (in de wetenschappelijke transcriptie weergegeven als klinker + m) en een
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klinker gevolgd door een medeklinkercombinatie die met een nasaal begint (klinker + m +
medeklinker). Dit is echter geen ernstig bezwaar, omdat in Hindi teksten in het devanagari dit
onderscheid vaak ook niet gemaakt wordt.
4. Zie noot 2.
5. Zie inmiddels ook het artikel van H.D. Vruggink in dit nummer.
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Werkwoordsvormen en zinsinleidende partikels in Sarnami
verhalen
A.L. Bosch
1. Inleiding
Zoals de meeste mensen in de wereld hebben ook de Hindoestanen in Suriname
hun eigen manier om een verhaal te vertellen. Eén van de kenmerken die een
verhaal typisch Hindoestaans maken is de manier waarop de zinnen beginnen. Als
we luisteren naar een verhaal in het Sarnami, dat goed verteld wordt, merken we
bovendien op dat er drie werkwoordsvormen gebruikt worden om gebeurtenissen
van het verhaal te vertellen die in het verleden plaats vonden. Deze
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 werkwoordsvormen 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 betekenis op
de plaats waarop ze in het verhaal voorkomen. We zullen nagaan welke inleidende
partikels dit zijn en waar en waarom ze gebruikt worden. Tenslotte zullen we het
hebben over de kombinatie van deze beide verschijnselen.

2. Het gebruik van werkwoordsvormen in verhalen
2.1 Algemene opmerkingen
De verteller is zich gewoonlijk niet bewust van het feit dat hij verschillende vormen
van het werkwoord gebruikt. Zelfs al zou dat het geval zijn, dan is het nog heel
onwaarschijnlijk dat hij zou kunnen verklaren waarom hij dat doet. Als we een verhaal
1.
met de verteller redigeren , dan merken we dat hij de neiging heeft om de verkorte
vorm van het werkwoord te veranderen in de tegenwoordige of de verleden tijd. Bij
navraag hierover zegt hij dat er geen verschil is tussen, bijvoorbeeld, u bole hai ‘hij
zegt’, en de verkorte vorm van het werkwoord u bole ‘hij zegt’ of ‘hij zei’.
Bij het analyseren van de werkwoordsvormen moeten we natuurlijk de direkte
rede, die in het verhaal gebezigd wordt, buiten beschouwing laten. Deze vormt
immers als het ware een verhaal binnen het verhaal (en is overigens als zodanig
wel de moeite van het bekijken waard). Hierbij moet worden vermeld dat in het
Sarnami de inhoud van wat men ziet, hoort of weet, beschreven wordt alsof het
direkte rede was. Met andere woorden, als A stond te kijken naar wat B deed, zegt
de verteller: ‘A zag dat B dit of dat doet’.
2.
Voorbeeld (de werkwoordsvormen waar het om gaat zijn onderstreept):
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1. Baki acakke men jab u dekhis ki suruj ab dube hai
maar plotseling toen hij zag dat zon nu zinkt
3.
aur ab andhiár hoi gail hai...
en nu donker geworden is

‘Maar plotseling, toen hij zag dat de zon onderging en het nu donker
geworden was...’
Het gebruik van de tegenwoordige tijd zoals hierboven beschreven is, evenals het
gebruik van de tegenwoordige tijd voor gebeurtenissen die in het heden plaats
vinden, worden in dit artikel niet behandeld.

2.2 Overzicht van de drie werkwoordsvormen die gebeurtenissen in het
verleden beschrijven
Wanneer we enkele verhalen analyseren en met elkaar vergelijken dan ontdekken
we dat de verschillende werkwoordsvormen niet willekeurig gebruikt worden.
Integendeel, elke vorm heeft een bepaald doel. De tegenwoordige tijd wordt
bijvoorbeeld gebruikt om nadruk te leggen op belangrijke gebeurtenissen in het
verhaal. In de zin die deze belangrijke gebeurtenis inleidt, vinden we soms een
overgang van de verleden tijd naar de tegenwoordige tijd. De verkorte vorm van het
werkwoord verbindt de overige gebeurtenis(sen) en de volgende, die daarvan het
natuurlijk gevolg is. Overal elders in het verhaal wordt de verleden tijd gebruikt.
Deze wordt gebruikt voor de inleiding en de achtergrondinformatie, wat in het
volgende voorbeeld te zien is:
2. Ek larká rahá, ját rahá jangal men gái caráwe.4.
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.’
De verleden tijd wordt verder gebruikt voor de ontwikkeling van de gebeurtenissen,
zoals te zien is in het volgende voorbeeld uit hetzelfde verhaal:
3. Tab okar báp ek caláki soncis.
toen zijn vader een list bedacht

‘Toen bedacht zijn vader een list.’
Ook het hoogtepunt van het verhaal staat gewoonlijk in de verleden tijd. We kunnen
dit weer in hetzelfde verhaal zien:
4. Tab pandit ke bistar par ke takiá ghaskáis.
toen pandiet van mat op van kussen verschoof

‘Toen verschoof hij het kussen op de slaapmat van de pandiet.’
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Door deze gebeurtenis bereikte de slimme vader 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 voorzover deze niet in de direkte rede gesteld zijn.
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2.3 Het gebruik van de tegenwoordige tijd in verhalen
a. Zoals hierboven reeds is gezegd, wordt de tegenwoordige tijd gebruikt om de
nadruk te leggen op belangrijke gebeurtenissen in het verhaal. Het verbaast ons
daarom niet dat we een overgang van verleden naar tegenwoordige tijd vinden op
het moment waar de inleiding van het verhaal eindigt en de echte gebeurtenissen
beginnen. De twee volgende voorbeelden maken dit duidelijk. Zes blinden ‘bekeken’
een olifant door hem te betasten en gingen (gail (gingen)) terug naar huis. Dan
begint het eigenlijke verhaal:
5. Tab apne men batiá hai pahilká bole hai: ‘...
toen onderling spreken eerste zegt

‘Toen ze er onderling over spraken, zei de eerste: ‘...’
Een jongen ging het veld in (ját rahá ‘was aan het gaan’) om de koe te laten grazen.
Daar vindt de eerste gebeurtenis plaats:
6. Etne men u ká dekhe hai?
toen hij wat ziet

‘En wat zag hij daar?’
Een variatie hierop zien we in een verhaal waarin een aantal alineas beginnen met
wat achtergrondinformatie, waarna er iets gebeurt dat belangrijk is voor het verloop
van het verhaal. Het belang van deze gebeurtenis wordt aangegeven door een
overgang van de verleden tijd naar de tegenwoordige tijd in de zin die deze
gebeurtenis inleidt. We vinden hiervan een voorbeeld in het verhaal van de
5.
grappenmaker . In een bepaalde alinea wordt beschreven hoe een man, toen hij
een dorp naderde, tegen zijn vrouw zei (bol deis ‘z e i ’) dat ze helemaal niets mocht
zeggen, omdat er in dat dorp grappenmakers woonden. Dan gaat het verhaal verder:
7. Jab gáon pás hoi gail tab aurat bole hai: ‘Káhá
toen dorp voorbij werd toen vrouw zegt waar
dilagibáj hai? Ham to ekko ke ná dekhli.’
grappenmakers zijn ik immers een niet zag

‘Toen ze het dorp voorbij waren zei de vrouw: ‘Waar zijn de
grappenmakers? Ik heb er niet één gezien.’
Het is deze opmerking die een grappenmaker, die gehoord heeft wat de vrouw zei,
er toe brengt om een grap met haar uit te halen.
Even verder in het verhaal wordt in een bepaalde alinea de achtergrondinformatie
weer in de verleden tijd gegeven. Er wordt hier verteld waar het gezin, vergezeld
van de grappenmaker, aankwam (áil ‘kwam’). Dan volgt direkt de eerste belangrijke
gebeurtenis van die alinea, namelijk een uitdagende opmerking van de
grappenmaker:
8. Tab dilagibáj

bole hai: ...
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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 zin die de
moraal inleidt. Dikwijls wordt de moraal vervat in een direkte rede, geuit door één
van de figuren uit het verhaal, zoals hier de grappenmaker in het volgende voorbeeld:
9. Kuch dur gail dilagibáj tab aurat se bole hai:
iets verder ging grappenmaker toen vrouw tot zegt

‘Nadat ze een eindje verder waren gegaan zei de grappenmaker tegen
de vrouw: ... ‘(hier volgt de moraal).
c. Tot dusver hebben we gesproken over het waarom en waar de overgang van de
verleden naar de tegenwoordige tijd plaats vindt. We willen nu stilstaan bij het
tegenovergestelde verschijnsel.
1. Het 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 voorbeeld vinden in het verhaal
van de zes blinde mannen en de olifant. Vijf van hen hebben al verteld hoe een
olifant, volgens hen, eruit ziet. Omdat ieders opmerking de vanzelfsprekende reaktie
is op wat de vorige spreker zei, wordt de verkorte vorm van het werkwoord gebruikt:
10a. Ekwá bole: ...
ander zei

‘Een ander zei: ...’
Om aan te geven dat dit gedeelte van het verhaal bijna klaar is, wordt de laatste
spreker als volgt geïntroduceerd:
10b. Ekwá bolis: ...
ander zei

‘Een ander zei: ...’
Het gedeelte waarin uitgelegd wordt welk deel van de olifant door de verschillende
mannen werd afgetast, vormt eveneens een geheel. Ook hier wordt de verkorte
vorm van het werkwoord bole ‘zeggen’ gebruikt om te beschrijven wat elk van de
mannen zei. We zien ook hier weer dat het eind van dit gedeelte wordt aangeduid
door een overgang van de verkorte vorm naar de verleden tijd:
11. Asli
men koi 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
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‘In werkelijkheid had niemand hem met zijn ogen gezien, maar vanuit hun
blindheid spraken ze elk hun eigen gedachten uit.’
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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die aan deze gebeurtenis voorafgaat. Echter zo gauw de verteller begonnen is dit
voorval te vertellen, gaat hij weer terug naar de verleden tijd. Deze overgang naar
de verleden tijd maakt het hem mogelijk de nadruk te leggen op de volgende
belangrijke gebeurtenis door weer de tegenwoordige tijd te gebruiken in de zin die
daaraan voorafgaat.
In de volgende voorbeelden is de overgang van de tegenwoordige naar de
verleden tijd duidelijk te zien. (Vergelijk gail ‘ging’ in voorbeeld 18.)
12. Etne men u ká dekhe hai? Ekgo per ke nice ekgo
toen hij wat ziet
een boom onder een
pandit baithal hai. Oke khub lambá bár hai.
pandiet zit
hem erg lang haar is
Tab u apne báre men se mohar nikár nikár safá
toen hij zijn haar in uit munt haal haal schoon
kar kar bár men fir khosat rahá.
maak haar in weer stopte

‘En wat zag hij daar? Onder een boom zat een pandiet die heel lang haar
had. Uit zijn haar haalde hij één voor één gouden munten die hij
schoonmaakte en dan weer in zijn haar deed.’
13. Tab pandit kuch ná bole hai. Tab etne men báp
toen pandiet niets zegt toen
vader
apne gail khoje mohar.
zelf ging zoeken munt

‘De pandiet zei niets. Intussen ging de vader zelf de gouden munt zoeken.’
14. Abbe pandit kuch ná bole hai. Tab báp pandit se
nog pandiet niets
zegt
toen vader pandiet aan
punchis ki: ...
vroeg

‘De pandiet zei nog steeds niets. Toen vroeg de vader aan de pandiet:
...’
Samenvattend kan gezegd worden dat de overgang van de verleden tijd naar de
tegenwoordige tijd een wending in het verhaal markeert en vaak samenvalt met de
overgang van algemene informatie naar de beschrijving van belangrijke
gebeurtenissen. Zinnen in de verleden tijd gesteld zijn dus dikwijls algemene
achtergrondinformatie, met dien verstande dat voorafgaande belangrijke
gebeurtenissen de achtergrond vormen voor een volgend belangrijk voorval. De
overgang bijvoorbeeld, van de tegenwoordige tijd naar de verleden tijd in voorbeeld
12 wil niet zeggen dat het uit zijn haar halen en schoonmaken van de gouden munten
door de pandiet minder belangrijk zou zijn dan de aanwezigheid van zijn langharige
gestalte onder de boom. Integendeel, zonder zijn aanwezigheid en die van de
gouden munten zou er geen verhaal zijn. Het is eerder zo, dat de verteller, nadat
hij de nadruk gelegd heeft op de ontdekking van de jongen, terugvalt in de verleden
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verhaal extra belangrijk is.

2.4 Het gebruik van de verkorte vorm 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
6.
voorval tenminste het vanzelfsprekende gevolg is van het voorafgaande. 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 verhaal van de zes blinde mannen
en de olifant:
15. Tisarká bole: ‘Tab tohu ná thik dekhle hai.’
derde zei
dan jij-ook niet goed gekeken hebt

‘De derde zei: ‘Dan heb jij ook niet goed gekeken.’
In het verhaal van de gouden munten heeft de jongen net aan z'n ouders verteld
wat hij in het veld gezien heeft. (Zie voorbeeld 12.) Dan volgt er:
16. Tab okar báp ek caláki soncis. Bole: ...
toen zijn vader een list bedacht 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: ‘Dus zei hij: ...’
In het volgende voorbeeld zijn er bepaalde dingen gebeurd tijdens de afwezigheid
7.
van de jagers. Natuurlijk zien ze bij terugkomst wat er veranderd is. Dat wordt als
volgt uitgedrukt:
17. Thorá der ke bád sikár logan lautke áil tab
beetje tijd later
jagers terug kwamen toen
dekhe...
zagen

‘Enige tijd later kwamen de jagers terug en zagen...’
Dit zou ook vertaald kunnen worden met: ‘.. 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
8.
gevolg van de situatie:
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pái gail!
vond
‘En welke sleutel gaf ze (natuurlijk) mij onder de deur door? Het sleuteltje van
mijn koffer, dat het kleinste was, dat vond ze!’

Bij een terugblik of een herhaling 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 máf kar
toen muis leeuw tot zei
ach leeuw me
pardon doe
de. Ab ke bár tu hamme ná khá. Ham tor bhalái
nu keer je me
niet eet
ik jouw gunst
ná bhuláb. Sáit
ek dien ái ki ham toke
niet vergeet misschien een dag komt dat ik jou
bhalái kar sakab. Ser ke etná hánsi lagal jab
gunst doen kan
leeuw zulk lachen begon toen
mus bole ki: ‘Sáit
ham toke ek din bhalái
muis zei
misschien ik jou een dag gunst
karab.’
zal doen
‘De muis zei tegen de leeuw: ‘Ach leeuw, neem me niet kwalijk. Eet me deze
keer toch niet op. Ik zal je weldaad nooit vergeten. Misschien komt er een dag
waarop ik jou een weldaad kan bewijzen.’ De leeuw begon hard te lachen toen
de muis zei: ‘Misschien zal ik jou eens een weldaad bewijzen.’

De verkorte vorm van het werkwoord heeft dus voorrang op de verleden tijd als de
handeling die beschreven wordt het vanzelfsprekende gevolg is van de vorige
gebeurtenis(sen). Het voorbeeld dat nu volgt maakt dit heel duidelijk. Het voegwoord
en is de schakel tussen de handeling ‘begon te lopen’ en ‘liet zuigen’ in dit
nevenschikkend zinsverband. Dezelfde werkwoordsvorm zou gebruikt zijn in elk
van de twee zinnen, als niet het laten zuigen het vanzelfsprekende gevolg was van
5.
het kopen van het snoepgoed en het achter de vrouw aanlopen.
20. Kuch mithái kinke aurat ke piche piche cale lagal
iets snoep kocht vrouw
achter achter lopen begon
aur larká ke mithái khub cusáwe.
en kind
snoep erg laat zuigen
‘Hij kocht wat snoepgoed, ging achter de vrouw lopen en liet het kind flink aan
het snoepgoed zuigen.’
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3. Partikels ter inleiding van een zin
3.1 Het partikel tab
Het woordje dat in het Sarnami het meest voorkomt ter inleiding van een zin is tab,
‘dan, toen, daarop’. Dit woordje komt nooit voor helemaal aan het begin van 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
gebeurtenis 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 hai? Idhar
cal.’ Tab aurat ke
daarheen waar ga
hierheen loop toen vrouw van
bihautá
ghumke táke hai ki okar aurat ke kaun
echtgenoot draait kijkt
dat zijn vrouw wie
aise dáte hai...
zo terecht wijst
‘Waarom ga je daarheen? Kom hierheen.’ Toen draaide de echtgenoot van de
vrouw zich om en keek wie er zijn vrouw zo terecht wees.’

b. Tab ‘toen’ vinden we ook aan het begin van een hoofdzin welke vooraf gegaan
wordt door een bijzin die door het partikel jab ‘toen’, ‘als’, ‘wanneer’, ‘indien’, wordt
ingeleid.
22. Jab gáon pás
hoi gail tab aurat bole hai...
toen dorp voorbij gingen toen vrouw zegt
‘Toen ze het dorp voorbij gingen zei de vrouw:...’

In bovenstaand voorbeeld leidt tab ‘toen’ (niet vertaald) de tweede helft (hoofdz in)
van een samengestelde zin in en niet een enkelvoudige zin. Toch is de strekking
hetzelfde als in a), namelijk het inleiden van een gebeurtenis die voortbouwt op iets
dat voorafgegaan is, in dit geval de bijzin die met jab begint.
c. Tab komt ook voor aan het begin van een zin waarin een onverwacht gevolg
tot uitdrukking wordt gebracht, een gebeurtenis die anders is dan men uit het
voorafgaande zou verwachten. Het blijft in dit geval in het Nederlands onvertaald,
maar de Hindoestaanse 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 heeft de man net tegen zijn vrouw gezegd één van de twintig
goudstukken te gaan halen die, naar hij zegt, op tafel liggen in een andere kamer.
23. Tab aurat gail mohar khoje baki ná páis.
toen vrouw ging munt zoeken maar niet vond
‘De vrouw ging het goudstuk zoeken maar ze vond het niet.’

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

41
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 voorbeeld de vrouw de goudstukken wel gevonden
had en er één voor haar man had gehaald, dan zou de zin waarin dit beschreven
wordt niet met tab zijn begonnen. Haar gaan en brengen zou dan het vanzelfsprekend
gevolg zijn geweest van het verzoek van haar man.
In het volgende voorbeeld draagt de vader zijn kind op: ‘Ga naar de pandiet en
zeg tegen hem: ...’ Het verwachte 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. ...okar báp ek caláki soncis. Bole: ‘Betá, jáne
zijn vader een list bedacht zei
zoon weet
ká? Já pandit ke lage aur ose bolihe: ...’ Larká
wat ga pandiet naartoe en hem zeg
jongen
gail pandit ke bolis.
ging pandiet tot zei
‘...zijn vader bedacht een list. Hij zei: “Zoon, weet je wat? Ga naar de pandiet
en zeg hem...” De jongen ging en zei het tegen de pandiet.’

Ook in het volgende voorbeeld ontbreekt het partikel tab als er een te verwachten
reaktie volgt. In 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 punchis ki: ‘Ká bhail?’. Dunu
toen agent kwam vroeg
wat gebeurde twee
batáwe
lagal...
vertellen begon
‘Toen kwam er een politieagent en die vroeg: “Wat is er aan de hand?” Het
tweetal begon te vertellen...’

3.2 Het partikel ab
Het partikel ab ‘nu’ fungeert ook als inleiding van een zin, en wel in het bijzonder
maar niet uitsluitend, aan het begin van een nieuwe alinea. Het 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 schouwspel eens goed
te overzien. Niet zelden wordt dit woordje ab ‘nu’ gebruikt om een zin of alinea in
te leiden die vlak voor het hoogtepunt of de ontknoping komt. Het voorbeeld dat hier
volgt is weer 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 báp bole hai ápan aurat se ki: ‘Já bis mohar
nu vader zegt
zijn vrouw tot
ga 20 munten
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kothri men dharal hai...
kamer in gelegd zijn
‘Nu zei de vader tot zijn vrouw: ‘Ga, er liggen twintig goudstukken in de kamer,
...’

In hetzelfde verhaal zien we weer hoe ab een keerpunt markeert als de goudstukken
net ontdekt zijn onder het kussen van de pandiet. De vader begint dan aan zijn
monoloog, die de ontknoping van het verhaal bevat.
27. Ab pandit se bole hai: ‘Pandit-ji, áp i kaun kám
nu pandiet tot zegt
pandiet u dit wat werk
kar baithlo?
gedaan hebt
‘Nu sprak hij tot de pandiet: ‘Meneer pandiet, wat hebt u gedaan?’

Het volgende voorbeeld is uit het verhaal van de grappenmaker. De vrouw had van
de agent opdracht gekregen om met de grappenmaker mee te gaan. Ze doet dit,
hoewel ze het vervelend vindt. De grappenmaker geeft aan het begin van zijn
monoloog aan dat er nu een keerpunt komt, namelijk de ontknoping, doordat hij met
ab ‘nu’ deze nieuwe episode inleidt:
28. Kuch dur gail dilagibáj
tab aurat se bole hai ki:
iets ver ging grappenmaker toen vrouw tot zegt
‘Ab i
bát
ná bolal karihe ki i gáon men
nu deze woorden niet zeg
dat dit dorp in
dilagibáj
ná hai.
grappenmakers niet zijn
‘Toen ze een eindje verder waren gegaan zei de grappenmaker tegen de vrouw:
‘Nu moet je niet meer zeggen dat er in dit dorp geen grappenmakers zijn.’

3.3 Tijdsbepalingen als inleiding van een zin
De meeste woorden die gebruikt worden om een nieuwe alinea te beginnen, duiden
aan dat er een nieuwe situatie is ontstaan in het verhaal en hebben gewoonlijk
betrekking op tijd. Het zijn bepalingen van tijd zoals: ek roj ‘op een dag’, dher din
ke bád ‘een hele tijd later’, u tem men ‘op dat moment’, thorá der ke bad ‘kort daarna’
enzovoort. Deze tijdsbepalingen die een nieuwe alinea inleiden, kunnen door het
hele verhaal voorkomen, hoewel in de eerste zin van het verhaal meestal één of
meer figuren uit het verhaal ter sprake komen, en niet zo zeer de tijd waarop het
een en ander gebeurde. (Aan het eind van een verhaal hoeft er geen nieuwe situatie
beschreven te worden en daarom vinden we deze tijdsbepalingen ook niet helemaal
aan het eind.)
In het verhaal van de zes blinde mannen en de olifant bijvoorbeeld, worden de
belangrijkste figuren voor het eerst ter sprake gebracht in de eerste alinea. Daarna
wordt de situatiebeschrijving ingeleid door een bepaling van tijd:
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29. Ek roj ek háthi
pás howat rahá.
een dag een olifant passeerde
‘Op een dag kwam er een olifant voorbij.’
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Soms wordt de tijdsbepaling uitgedrukt door een voorwaardelijke bijzin. Het volgende
voorbeeld laat dit zien:
30. Jab gáon pás hoi gail tab aurat bole hai: ...
toen dorp voorbij werd toen vrouw zegt
‘Toen 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.
31. Ek larká rahá, ját rahá jangal men gái caráwe.
een kind was ging
veld in koe laten grazen
Etne men u ká dekhe hai?
toen
hij wat ziet
‘Er 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. ‘Káhá dilagibáj
hai? Ham to ekko ke ná dekhli.’
waar grappenmakers zijn ik
een
niet zag
Etne men ek dilagibáj
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 komen niet altijd alleen voor, maar kunnen ook voorafgegaan
worden door tab ‘toen’, wat dan aangeeft dat de gebeurtenissen plaats vinden in
chronologische volgorde. Dit zien 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. Tab etne men báp apne gail khoje mohar.
toen toen
vader zelf ging zoeken munt
‘Daarop ging de vader toen zelf de munt zoeken.’

4. De kombinatie van beide verschijnselen
4.1 Algemene beschouwing

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

Het is te verwachten dat de bovengenoemde partikels en tijdsbepalingen zinnen
inleiden waarin werkwoordsvormen voorkomen zoals 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 juist de afwezigheid daarvan).
Waar hetzelfde doel beoogd wordt, vullen ze elkaar aan.
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4.2 De afwezigheid van het partikel en de verkorte vorm van het
werkwoord
We merkten op dat het partikel tab ‘toen’ weggelaten wordt om aan te geven dat de
gebeurtenis die in die zin beschreven wordt het te verwachten gevolg is van het
voorafgaande. (Zie 3.1 onder punt d). In diezelfde zin wordt dan ook niet zelden de
verkorte vorm van het werkwoord gebruikt, waarmee immers ook aangegeven wordt
dat de verteller deze reaktie wel verwachtte. (Zie 2.4.) Dit is duidelijk te zien in het
verhaal van de zes blinde mannen die een olifant hebben ‘bekeken’. Als ze thuis
komen vertellen ze hoe de olifant eruit ziet. Dit feit wordt genoemd in een zin die
met tab ‘toen’ wordt ingeleid. De eerste begint te vertellen. Dit wordt als één en
dezelfde handeling gezien met de voorafgaande mededeling. Hier is het partikel
dus weggelaten. De tegenwoordige tijd wordt gebruikt om aan te geven dat wat nu
volgt, belangrijk is. Het is de kern van het verhaal, namelijk dat ze allemaal de olifant
op hun eigen manier hebben ‘gezien’.
34. Pahilká bole hai: ...
eerste zegt
‘De eerste zei:...’

Het is te verwachten dat daarop de reaktie volgt van de andere vijf, die een andere
ervaring hebben. De volgende gebeurtenissen, d.w.z. de reakties van de overige
blinden, worden dan ook geen van alle met een partikel ingeleid. Verder wordt ook
voor alle behalve de laatste de verkorte vorm 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 h̄et̄ gebruik van het
partikel ab ‘nu’, als introduktie van een zin waarin een samenvatting van de ontstane
situatie gegeven wordt. (Zie 3.2.)
35. Ekwá bolis: ‘...’ Ab apne men sab batiá hai ki: ...
ander zei
nu onderling ze praten
‘Een ander zei: “...” 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
vormen 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
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tegenwoordige tijd dezelfde vorm hebben als de verkorte vorm, en dus alleen op
grond van hun functie te onderscheiden zijn. Deze functiebepaling vereist nog
verdere studie.
Ook over de inleiding van zinnen en grotere eenheden zoals alineas is nog wel
meer te zeggen. Hier is dus ook nog ruimte voor verdere studie en analyse.
Uit 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 alineas inleiden blijken van groot belang te zijn voor de opbouw
en de afwikkeling van het verhaal. Al deze taalelementen dragen dus bij tot het
ontstaan van goed Sarnami proza.

De auteur
Mevrouw A.L. Bosch is sinds 1973 werkzaam aan het Summer Institute 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 lezen
in het Sarnami te stimuleren.

Eindnoten:
1. 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
vertellers geredigeerd.
2. De spelling van alle voorbeelden in dit artikel is aangepast aan de spelling zoals die is voorgesteld
door de spellingscommissie Sarnámi en op 3 december 1984 aangeboden aan de Minister van
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.
3. Uit: Het verhaal van het verloren schaap. Vrij naverteld en opgenomen door Gospel Recordings
Incorporated.
4. Uit: India ke tien khiessa (Drie verhalen uit India) blz. 4. 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 fabels) blz. 32. Uitgave van het S.I.L. 1976.
8. Dit verhaal is niet gepubliceerd.
5. Uit: India ke tien khiessa, blz. 10.
5. Uit: India ke tien khiessa, blz. 10.
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Problemen van Sarnami-sprekers die Nederlands leren
M.A. Nabibaks
Sociolinguistische 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 verschillende groepen funktioneert het Sranan Tongo, terwijl
het Nederlands de officiële taal tevens schooltaal is. De vernaculars of groepstalen
dienen voor de interne kommunikatie (d.w.z. de kommunikatie binnen de groep).
Hoewel de situatie 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
leerlingen, hetgeen slechts voor bepaalde delen van de agglomeratie Paramaribo
geldt; die leerlingen beheersen dus het medium reeds in voldoende mate.
Daarnaast moet de school de leerlingen die het Nederlands niet of onvoldoende
beheersen tweetalig (of meertalig) maken, zodat zij het onderwijs in de schooltaal
met redelijk succes kunnen volgen.

Kontrasten en interferenties
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. Helaas gebeurt dit nog te weinig,
om de simpele reden dat vele leerkrachten van de basisschool niet opgeleid zijn
om les te geven in een multilinguaal milieu. Ten aanzien hiervan schieten de
pedagogische akademies, zeker wat de eerste en tweede leerkring betreft, dus
1.
tekort.
Vanwege de kontrasten tussen de twee talen is het voorspelbaar dat de leerling
fouten zal maken in de instruktietaal. Deze fouten, interferenties, ontstaan doordat
de leerling steeds zal proberen patronen uit de moedertaal te projekteren op de
schooltaal. De leerkracht in een multilinguale samenleving dient op de hoogte te
zijn 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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Fonetische interferentie
Hoewel het klanksysteem van het Sarnámi tamelijk wat verschillen vertoont met dat
van het Nederlands, komen interferenties i.v.m. de uitspraak niet erg frekwent voor.
Een voorbeeld is het verwisselen van g en k, /x/ en k, en g en kh. De Nederlandse
g en /x/ van gaat en lach worden in het Sarnámi slechts in leenwoorden (bijv. uit
het Urdu en het Nederlands) gebruikt. Voor beginnelingen kan de oppositie g-k,
respectievelijk ch-k dus problemen opleveren. Men kiest dan voor k of kh in plaats
van g of ch:

skool

in plaats van

school

dokter

in plaats van

dochter

khaan

in plaats van

gaan

Deze klanken worden overigens snel aangeleerd.

Syntaktische strukturen
Voorzetsels
Het Sarnámi kent in plaats van voorzetsels ‘achterzetsels’ (postposition) of
omschrijvingen die achter het substantief staan:
2.

Het boek ligt op tafel - Bukwá tafrá par hai. (Het-boek-tafel-op-is).
De bal lag onder het huis - Balwá ghar ke nice rahá.
(De-bal-huis-van-onderkant-was).
De kleren lagen in de kast - Kaparwan kási me rahá.
(De-k l e r e n -k a s t -inlagen).
Ushá speelt op straat - Ushá rastá par khele hai. (Ushá-straat-op-spelende
is).
Interferenties op syntaktisch gebied doen zich niet al te vaak voor, daar de positie
van het voorzetsel snel wordt geleerd. Op semantisch gebied doen zich wel
problemen voor, omdat sommige achterzetsels meerdere betekenissen kunnen
hebben:

ke = 1. in; 2. van; 3. aan; 4. (aanduiding lijdend voorwerp).
se = 1. aan; 2. met.
Hierdoor ontstaan fouten als:
Hij slaat aan mij - U hamke máre hai.
Ik geef het schrift Rám - Ham schriftwá Rám ke deilá.
De keuze van het juiste voorzetsel blijft hierdoor een probleem.

De zinskern: de plaats van de persoonsvorm
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Een belangrijke regel in het Nederlands is, dat de zinskern (O (onderwerp) + P
(persoonsvorm)) bij elkaar moeten staan. Deze regel bestaat niet in het Sarnámi.
Zowel in de mededelende als in de vragende zin zijn de volgende strukturen
toegestaan:
O-V (voorwerp) -P (G (gezegde)); O-V-P(G)?
O-P(G)-V
; O-P(G)-V?
Het effekt (accent) bepaalt of na het onderwerp een voorwerp komt of de
persoonsvorm:
Ik heb hem gezien:
- Ham oke dekhli hai - Ik-hem-gezien-heb
- Ham dekhli oke - Ik-gezien(heb)-hem
Heeft hij mij gezien?
- U hamke dekhis hai? - Hij-mij-gezien-heeft?
- U dekhis hamke? - Hij-gezien(heeft)-mij?
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De interferenties die hieruit ontstaan zijn legio bij leerlingen die het Nederlands nog
niet goed beheersen. Bijvoorbeeld:
- Anand mijn pen heeft genomen.
- Suresh geslagen heeft hem.
- Mala zijn (!) tas thuis gelaten heeft.
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 kalhiyán oke bajár me dekhli hai.
- Ham oke kalhiyán bajár me dekhli hai.
- Ham dekhli oke kalhiyán bajár me.
- Ham bajár me oke kalhiyán dekhli hai.
- Ham bajár me kalhiyán oke dekhli hai.
- Oke kalhiyán bajár me ham dekhli hai, enz.

Inversie
Inversie treedt in het Nederlands op als in de mededelende zin de zinskern
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 is de inversie onbekend:

Oke ham dekhli hai - Hem heb ik gezien.
Bhiyán U Nickerie jái - Morgen gaat hij naar Nickerie.
Bij het aanleren van de schooltaal treedt hier interferentie op:
Gisteren ik hem gezien heb - Sarnámi: Kalhiyán ham oke dekhli hai.
Een mango hij eet - Sarnámi: Am u khá hai.
Aan Rajen ik het boek heb gegeven - Sarnámi: Rajen ke ham bukwá deli
(hai).
Hem ik heb gisteren het boek gegeven - Sarnámi: Oke ham kalhiyán
bukwá deli (hai).
Op de basisschool zal men met behulp van ‘drills’ de plaats van de zinsdelen (in
het Nederlands) moeten fixeren, zodat het hanteren daarvan een automatisme
wordt.

De vragende zin
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In het Nederlands begint de vragende zin met een vragend voornaamwoord of een
kombinatie die dezelfde waarde heeft; of met een persoonsvorm. Daarnaast treedt
er inversie op:
Wat heeft hij gezegd?
Is hij gisteren nog geweest?
In het Sarnámi is er struktureel geen verschil tussen de vragende en de mededelende
zin. Alleen de intonatie (vragende toon) typeert de vragende zin. In principe kan
elke vragende zin beginnen met het onderwerp; er treedt geen inversie op:
- U ká bole hai? (hij-wat-zeggende-is?).
- Ke bukwá toke deis hai? (wie-het-boek-jou-gegeven-heeft?).
- Tu kon cij se likhe hai? (jij-welk-ding-met-schrijvende-bent?).
- I kekar buk hai? (dit-van-wie-boek-is?).
- Surender ápan kám abbe ná karis hai?
(Surender-zijn-werk-nog-niet-gedaan-heeft?).
- Sabbhan áigá bhiyán? (zij-komen-zullen-morgen?).
Zonder vragende toon is zo'n zin meestal een (korrekte) mededelende zin:
- Surender ápan kám abbe ná karis hai - Surender heeft zijn werk nog niet
gedaan.
- Sabbhan áigá bhiyán Zij zullen morgen komen.
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Leerlingen die het Sarnámi als moedertaal hebben, zullen uiteraard in het begin
moeite hebben met de woordorde van de vragende zin.

De woordvorm
Bepaald-onbepaald; enkelvoud-meervoud
Lidwoorden ontbreken in het Sarnámi. Bepaaldheid wordt uitgedrukt door middel
van suffixen; bijvoorbeeld:
onbepaald: ám - kuttá - buk - casmá - bot - larki.
‘mango’ ‘hond’ ‘boek’ ‘bril’ ‘boot’ ‘meisje’
Bepaald:
enkelvoud

- meervoud

betekenis

amwá

- amwan

‘de mango’ - ‘de mango's’

kutawwá

- kutawwan

etc.

bukwá

- bukwan

casmuwá

- casmuwan

botiyá

- botiyan

larkiyá

- larkiyan

Als het woord op á eindigt wordt deze klank in de bepaalde vorm ‘afgezwakt’ tot
a; soms verandert de á in u: casmuwá.
Andere woorden krijgen in de bepaalde vorm -yá (-yan).
Aangezien het Sarnámi geen lidwoorden kent, zullen Sarnámi-sprekers meer
problemen hebben met de keuze van het juiste lidwoord.

Adjektieven
Bijvoeglijke naamwoorden hebben als 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 interferenties; na enkele oefeningen kan er
hyperkorrektie optreden, hetgeen weer aanleiding geeft tot nieuwe fouten:
een nieuwe schrift - in plaats van: een nieuw schrift
een grote huis - in plaats van: een groot huis

Besluit
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Het is duidelijk dat in een multilinguale situatie zowel van leerlingen als van
leerkrachten extra inspanning wordt gevergd om onderwijs te volgen respectievelijk
te geven. Helaas beseffen noch de leerkrachten noch de direkties van de
pedagogische akademies dat dit om een andere aanpak van het taalonderwijs op
de basisschool vraagt. Het mag een wonder heten dat het Surinaamse kind ondanks
deze handicap toch op den duur zijn (school-)taal redelijk beheerst!
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De auteur
M.A. Nabibaks (geboren in 1939) was van 1956 tot 1964 onderwijzer op de
basisschool, en studeerde van 1964 tot 1969 Nederlands aan de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam (M.O.-A, kandidaats en M.O.-B) en in 1969-70 enige
semesters algemene taalwetenschap. Is sinds 1970 werkzaam als leraar Nederlands
bij het ‘Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum’ te Paramaribo, de laatste vijf jaar als
onderdirekteur.

Eindnoten:
1. De laatste tijd komt daar enige verandering in. Ik mag hierbij verwijzen naar het Werkboek
Taaldidaktiek samengesteld door de Kommissie Taaldidaktiek (voor Opleidingsinstituten voor
Onderwijzeressen-A), Paramaribo, september 1984.
2. De hier toegepaste spelling is die van de ‘Commissie-Adhin’, die op 4 oktober 1984 door de
minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur werd ingesteld. Deze commissie bracht op
1 december j.l. een uitvoerig verslag uit, waarin naast een spellingsvoorstel voor het Sarnámi
nog enkele praktische aanbevelingen werden gedaan.
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Het Surinaams Javaans: een introduktie
Hein D. Vruggink
Inleiding
Onder ‘Surinaams Javaans’ verstaan we de taal die door een groot deel van de
Surinamers van Javaanse (Indonesische) afkomst wordt gesproken. De term als
zodanig is nog niet echt ingeburgerd - meestal spreekt men eenvoudigweg van
‘Javaans’.
Om redenen die ik in dit artikel naar voren zal brengen, verdient de term
‘Surinaams Javaans’ echter de voorkeur. Ik zal, heel globaal, enkele punten van
verschil tussen het Surinaams Javaans (S.J.) en het Indonesisch Javaans (I.J.)
aangeven, en me daarbij concentreren op de leenwoorden. Hieraan voorafgaand
zal ik in het kort iets over het Javaans in het algemeen vertellen: door wie en waar
het wordt gesproken, waardoor het wordt gekenmerkt (in taalkundig opzicht) en hoe
het staat met de wetenschappelijke bestudering ervan. Dit artikel wordt besloten
met een korte bespreking van de huidige positie van het Surinaams Javaans.

Javaans
De bakermat van het Javaans, en zoals we straks zullen zien ook van het Surinaams
Javaans, ligt op het eiland Java in Indonesië. Zoals uit bijgaand kaartje blijkt, wordt
echter niet op het gehele eiland Javaans gesproken: in het westelijk deel spreekt
men Soendanees en in het noordelijk deel van Oost-Java Madoerees. De hoofdstad
Jakarta en omgeving is Maleis-talig; iets meer naar het westen, in het gebied rond
Banten, ligt een Javaans-talige enklave.
Javanen zijn in de loop der eeuwen naar alle delen van de Indonesische archipel
uitgezwermd. Men vindt Javaanse vestigingen in delen van Sumatra en Kalimantan,
en door de transmigratiepolitiek van de regering groeit het aantal Javanen ook op
andere eilanden gestadig. Maar ook buiten Indonesië hebben Javanen zich
gevestigd. Zo zijn er Javaanse kolonies in Maleisië, Nieuw Caledonië en Suriname.
Het aantal Javaans-sprekenden wordt geschat op 65 miljoen, waarvan ongeveer
65.000 (ofwel 0,1%) zich in Suriname bevindt.
Ook al telt het Javaans binnen de Indonesische kontekst verreweg het grootste
aantal sprekers, toch is het na de onafhankelijkheid in 1945 niet de officiële taal
geworden. Het Maleis, dat reeds eeuwenlang als handelstaal had gefungeerd,
leende zich hier beter voor. Nu het eenmaal officiële taal is geworden, spreekt men
niet langer van Maleis maar van Bahasa Indonesia.
De meeste Javanen in Indonesië zijn in meerdere of mindere mate tweetalig: thuis
en in eigen kring wordt Javaans gesproken terwijl men in het
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openbare leven, vooral waar kontakten met niet Javaans-sprekenden in het geding
zijn, Bahasa Indonesia spreekt.
De taalsituatie in Indonesië verschilt dus nogal van die in Suriname, waar het
Nederlands de officiële taal is en het Sranan als een soort lingua franca fungeert.
Over de gevolgen die dit heeft voor het Javaans, zowel in Indonesië als in Suriname,
zullen we later spreken.
Het Javaans behoort tot de Austronesische taalfamilie, 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 (in Madagaskar),
het Tagalog (Filippijnen), Maori (Nieuw Zeeland), en in Indonesië het Bataks, Atjeh's,
Maleis, Balinees, Javaans, Soendanees en Madoerees. Deze taalfamilie kenmerkt
zich niet alleen door haar geografische uitgetrektheid maar ook door het grote aantal
talen dat er deel van uitmaakt. Alleen 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 later op dit toch wel vrij unieke taalverschijnsel, dat
we ook in het Surinaams Javaans aantreffen, in het kort terug.
1.
Het Javaans telt 27 fonemen, en wel 6 klinkers en 21 medeklinkers. Bij de klinkers
speelt lengte geen rol - er is dus geen lang-kort verschil als in het Sarnami. Evenmin
heeft het Javaans geaspireerde tegenover niet geaspireerde medeklinkers. 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 klinkers en medeklinkers. Slechts een
beperkt aantal clusters van konsonanten is toegestaan. Het 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 leenwoorden 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 kontekst of uit de situatie opmaken of we met een tegenwoordige tijd
of een verleden tijd (of iets anders) te maken hebben. Voor het enkelvoud-meervoud
onderscheid geldt hetzelfde: aan de vorm van het zelfstandig naamwoord zelf kan
men het niet zien.
Het is misschien goed te konstateren dat het S.J. meer gemeen heeft met het
Sranan en Sarnami dan met het Nederlands. Op dit punt en op andere taalkundige
kenmerken van het Javaans kunnen we in dit bestek niet verder ingaan.
De wetenschappelijke bestudering van het Javaans vindt al ruim anderhalve eeuw
2.
plaats. De eerste grammatika's en woordenboeken dateren van het begin van de
vorige eeuw. In de loop der tijd zijn er vele taalboekjes, grammatika's en grotere of
kleinere woordenboeken gevolgd. Het merendeel ervan is nu natuurlijk verouderd,
want het Javaans is in al die tijd niet hetzelfde gebleven en de ontwikkelingen in de
taalwetenschap hebben onze inzichten in het verschijnsel 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 was. Hij heeft vele taalkundige studies op zijn naam staan, met name
3.
op het gebied van de morfologie. Om in de behoefte aan een modern leerboek te
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voldoen, verscheen in 1982 een Inleiding tot het modern Javaans 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 werd het Javaans-Nederlands woordenboek van
Pigeaud, dat in 1938 verscheen, fotografisch herdrukt. Een meer up-to-date
woordenboek is het in 1974 in Amerika verschenen Javanese-English Dictionary
van E.C. Horne.
Evenals de lexikografie heeft ook de studie van de dialekten weinig aandacht
gekregen. Voor de tweede wereldoorlog zijn er wel enkele monografie- en over
bepaalde dialekten verschenen, maar deze zijn zowel theoretisch als feitelijk
verouderd. Dit kan men niet zeggen van twee vrij recente publikaties, die getuigen
van een hernieuwde belangstelling voor de Javaanse dialekten. In 1977 verscheen
van de hand van Munadi Patmadiwiria een woordenboek van het dialekt van Banten
en drie jaar later kwam Bernd Nothofer met een dialekt-geografische studie van een
deel van het Javaanse taalgebied. Voor zover mij bekend is het Javaans dat in de
Javaanse kolonies buiten Java wordt gesproken nooit onderwerp van studie geweest.
4.
Tot voor kort gold dit ook voor het Javaans van Suriname.

Surinaams Javaans
Voordat we toekomen aan de vraag waarin het Surinaams Javaans zich van het
Indonesisch Javaans onderscheidt, eerst iets over de historische achtergronden.
Het S.J. is zoals gezegd de taal van de Surinamers van Javaanse afkomst. Het
zijn de nazaten van de mensen die tussen 1890 en 1939 in Java geronseld en op
de plantages in Suriname te werk gesteld werden. Men noemt hen meestal kortweg
‘Javanen’. Deze benaming verhult echter het feit dat er onder de kontraktanten ook
mensen uit andere ethnische groepen waren, met name Soendanezen (uit
West-Java) en Madoerezen (van het eiland Madoera en Oost-Java). Hoeveel het
er waren is niet precies te zeggen: zowel de koloniale statistieken als de literatuur
zwijgen hierover.
Een streekproef die ik twee jaar geleden in de immigratieregisters te Paramaribo
5.
verrichtte , leverde ruwweg de volgende percentages op: Javanen 90% Soendanezen 5% - Madoerezen 0.5%. Van de 2.5% die uit Batavia afkomstig bleek
te zijn, is de ethnische herkomst niet te traceren - behalve Javanen en Soendanezen
zullen onder hen ook Maleiers zijn geweest. Als we naar de streek van herkomst
kijken, dan blijkt het grootste deel (70%) uit Midden-Java afkomstig te zijn. Oost-Java
volgt met 20%, terwijl nog geen 10% uit West-Java afkomstig is. Over de sociale
afkomst van de kontraktarbeiders zegt de literatuur niet meer dan dat zij tot de
laagste klasse behoorden. Deels kwamen zij van het platteland, deels uit de
sloppenwijken van de grote steden.
Zoals men uit het bovenstaande kan opmaken, waren niet alle kontraktanten bij
aankomst in Suriname Javaans-talig. Er waren mensen onder die Soendanees of
Madoerees of Maleis spraken - talen die weliswaar met het Javaans verwant zijn
maar er toch aanzienlijk van verschillen. Daarnaast zullen er mensen zijn geweest
die tweetalig waren, vooral Javaans/Maleis en Soendanees/Maleis. In de grote
steden fungeerde het Maleis immers als kontakttaal tussen de verschillende
bevolkingsgroepen.
Helaas zijn er geen exakte gegevens over de taalachtergrond van de kontraktanten
en evenmin weten we hoe de kommunikatie aanvankelijk verliep. Wel kunnen we
veilig stellen dat het Javaans vanaf het begin de dominante taal was. De niet-Javanen
waren dus wel gedwongen om Javaans te leren - een proces dat des te gemakkelijker
verliep daar ze in de werk- en woonsituatie dagelijks met Javanen in kontakt kwamen
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en vaak ook met Javanen huwden. Onder elkaar zullen ze wel hun eigen taal hebben
gebezigd, want dit gebeurt zelfs nu nog. Hun kinderen zijn echter eentalig Javaans
en dat betekent dat met 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 vragen moeten we het antwoord schuldig blijven. Uitgebreid
archiefonderzoek en interviews met nog in leven zijnde exkontraktanten zullen hier
wellicht meer duidelijkheid in verschaffen.

Surinaams Javaans versus Indonesisch Javaans
Een van de problemen bij het vergelijken van het Javaans van Suriname met dat
van Indonesië is dat het laatste nog maar zeer ten dele bestudeerd en beschreven
is. Uhlenbeck baseert zijn studies voornamelijk op de standaardtaal en dan in het
bijzonder de schrijftaal zoals we die in vooroorlogse publikaties aantreffen. De
Javaanse spreektaal en de Javaanse dialekten hebben tot nu toe weinig aandacht
6.
gekregen , en het zijn juist deze aspekten die bij een vergelijking van belang zijn.
Het S.J. is immers voornamelijk een gesproken taal en vertoont allerlei dialektische
kenmerken. Maar ik geloof dat het, met inachtneming van deze beperkingen, toch
wel mogelijk is om een vergelijking te maken.
Theoretisch zou het S.J. onder andere op de volgende punten van het I.J. kunnen
verschillen: fonologie, morfologie, syntaxis, taalsoorten en lexikon.
Op het gebied van de fonologie zijn, voorzover nu bekend, geen noemenswaardige
verschillen aan te wijzen. Wel is er binnen het S.J. enige fonetische variatie,
samenhangend met de verschillende dialektachtergrond van de sprekers. Zoals
men kan verwachten is deze variatie het sterkst onder de mensen die in Java
geboren zijn: zij vertonen in hun spraak de meeste dialektkenmerken.
Ook op het gebied van de morfologie en syntaxis lijken er geen belangrijke
verschillen 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. Hoewel de beheersing en het
gebruik van de formele variant afneemt, vooral bij de jongeren, is het systeem als
zodanig intakt gebleven. Er zijn wel enkele interessante verschillen met het I.J. te
konstateren, zowel lexikaal als funktioneel. Ik kan hier niet dieper op ingaan omdat
ik dan eerst het verschijnsel van de taalsoorten 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. Dit 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 I.J. heeft veel leenwoorden uit het Bahasa
Indonesia 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.
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Ik zal hieronder iets dieper op de leenwoorden in het S.J. ingaan omdat deze in
belangrijke mate het ‘gezicht’ van deze taal bepalen.
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Sranan leenwoorden
Naar we mogen aannemen stamt de invloed van het Sranan uit de beginperiode
van de Javaanse immigratie. Op de plantages was het Sranan immers de kontakttaal
tussen de verschillende ethnische groepen. Hoe 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 dit 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 (1949)
konstateert dat er veel ‘Neger-Engelse’ woorden in het Javaans zijn binnengedrongen
en hij noemt daarbij als voorbeeld:

wasi

- hoewel

mulik

- moeilijk

fadon

- vallen

sidon

- zitten

gwenti

- gewoon zijn

kosti

- kosten

eksi

- ei

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
7.
leenwoorden beschouwd kunnen worden. De woorden wasi, mulik , gwènti 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:

Sranan leenwoord

Sranan

Nederlands

soso

soso

slechts

busi

busi

bos, oerwoud

prakséri

prakseri

nadenken, denken

bèdi

bèdi

bed

spoiti/sepoiti

spoiti

spuitje; spuiten

nepoiti

spuiten, prikken

kolku

koloku

geluk hebben; geluk

pori

pori

bedorven

mori
abrahé

verwennen

abrase
ngabrah

overkant
oversteken
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ngabrahké
nglési

overzetten

leysi

lezen

De voorbeelden laten zien hoe sommige Sranan woorden aan het Javaanse
klanksysteem 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 nggagas; bèdi naast peturon/ambèn), in
andere gevallen is het Javaanse woord bijna of geheel door het leenwoord
verdrongen (bijv. alas - nu: busi; mâcâ - nu: nglési; ming - nu: soso). In het formeel
Javaans worden Sranan leenwoorden zoveel mogelijk gemeden. Eén Sranan
leenwoord heeft een formele variant gekregen, nl. gwènti - in formeel Javaans is
het gwèntos. Het gebruik van gwèntos wordt echter door vele sprekers van de taal
afgekeurd of op z'n minst belachelijk gevonden.

Nederlandse 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 autoriteiten. 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 kreeg. De Javanen die in Suriname geboren werden 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 leenwoord

Nederlands

amer

hamer

ngameri
pluk

timmeren
ploeg

ngepluk

ploegen

kuwat

kwart

baduk

baddoek (S.N.); handdoek
(A.N.)

bos

bos (S.N.); tros (A.N.)

dok
ngedok

dokken (S.N.); zich
verschuilen (A.N.)

palis

valies (S.N.); koffer (A.N.)

sekèl

schel (S.N.); bel (A.N.)

nekèl

schellen (S.N.); bellen
(A.N.)

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 (bijv. wluku - nu: pluk; wernâ - nu: klir). In andere gevallen (bijv. ambung
naast sun; bos naast tundun) heeft het Javaanse woord stand gehouden.
In formeel Javaans gebruikt men zo weinig mogelijk Nederlandse leenwoorden.
Formele varianten van Nederlandse leenwoorden zijn mij niet bekend.

Bahasa Indonesia leenwoorden
De leenwoorden uit de Bahasa Indonesia zijn veel 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 ze met deze
taal in kontakt komen:
a. op de Indonesische ambassade
b. in de bioskoop, via Indonesische films
c. in de moskee, via Indonesische godsdienstleraren.
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Deze kontakten zijn echter weinig frekwent en intensief, althans voor het grootste
deel van hen, zodat de beïnvloeding van de Bahasa Indonesia maar van beperkte
betekenis kan zijn.
De Bahasa Indonesia leenwoorden zijn niet alleen geringer in aantal (dan die uit
het Sranan en het Nederlands), maar worden in de dagelijkse omgangstaal ook
minder gebruikt. Men hoort ze het meest in formele situaties, zoals in toespraken
en Javaans-talige radioprogramma's. Hieronder enkele voorbeelden van Bahasa
Indonesia leenwoorden:

Bahasa Indonesia leenwoord

Nederlands

penting

belangrijk

rapat

vergadering

hébat

geweldig

tukar pikiran

diskussiëren

kapal terbang

vliegveld
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yayasan

stichting

seluruh

geheel

perwakilan

konsulaat

penduduq

inwoner

Zoals bovenstaande voorbeelden ook al aangeven, behoren de meeste
leenwoorden uit de Bahasa Indonesia tot de formele sfeer. Andere vormen van
taalgebruik, zoals het ‘slang’ van jongeren en het populaire Jakartaans, dringen
nauwelijks in Suriname door. De linguistische en kulturele afstand tussen beide
landen is daarvoor blijkbaar te groot.
Vele aspekten van beïnvloeding door andere talen moeten onbesproken blijven,
zoals de invloed van het Sarnami, van het Guyanees Engels in Nickerie en het Frans
in Frans Guyana, waar zich een heel kleine Javaanse kolonie bevindt. Ik hoop echter
met het bovenstaande voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat het Surinaams
Javaans met name onder invloed van het Sranan en het (Surinaams) 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 aantal sprekers dan is het Surinaams Javaans de op twee
na grootste nationale taal van Suriname. Minstens 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 sociaal. 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 werkzaam 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 samenleving 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 taalkeuze van een
honderdtal leerlingen van enkele lagere scholen in Paramaribo. In onderstaand
kadertje is in percentages aangegeven welke taal de Javaanse kinderen als voertaal
kiezen tegenover respektievelijk 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
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grootouders

93.2 (100.0)

1.7 (0.0)

5.1 (0.0)

ouders

37.2 (64.8)

40.0 (25.9)

22.8 (9.3)

eigen generatie

20.6 (49.1)

41.9 (40.4)

37.5 (10.5)
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat de Javaanse kinderen hun eigen taal beduidend
minder gebruiken dan Hindustaanse kinderen. Het meest dramatisch is dit bij de
taalkeuze tegenover generatiegenoten. We mogen niet al te veel waarde aan deze
cijfers hechten - daarvoor is het onderzoek te beperkt van opzet - maar ze geven
toch wel een indikatie hoezeer het Javaans bij de jeugd terrein heeft verloren. Dit
geldt, zij het wellicht in iets mindere mate, eveneens voor jongeren buiten
Paramaribo.
Het Surinaams Javaans wordt niet alleen thuis gesproken maar ook bij officiële
gelegenheden (in eigen kring), in de moskee en in de kerk en bij allerlei Javaanse
kunstuitingen als de wayang (schimmentoneel) en de ludruk (volkstoneel). Daarnaast
zijn er dagelijks Javaans-talige programma's op de radio die veel beluisterd worden.
Deze uitzendingen, voornamelijk bestaande uit reklameboodschappen,
familieberichten en overheidsvoorlichting, zijn meest in het formeel Javaans. Ten
behoeve van de jongeren wordt soms op gewoon, informeel, Javaans
overgeschakeld.
Als schrijftaal heeft het Surinaams Javaans zich nog nauwelijks kunnen
ontwikkelen. Er zijn wel aanzetten, zoals het kulturele tijdschrift Cikal dat deels in
het Surinaams Javaans verschijnt en als voornaamste doelstelling heeft ‘het
8.
stimuleren van het lezen en schrijven van het Surinaams Javaans’. Het zal echter
duidelijk zijn dat in een situatie waarin de spreektaal steeds meer terrein verliest,
de schrijftaal moeilijk tot ontwikkeling zal kunnen komen.
Gelet op het bovenstaande kunnen we de toekomst van het S.J. moeilijk met
optimisme tegemoet zien. Weliswaar is de officiële politiek niet meer gericht op
assimilatie aan de Nederlandse kultuur, waarbij de nationale talen zo spoedig
mogelijk dienen te verdwijnen, maar van doelgerichte en daadwerkelijke stimulering
van de nationale talen is evenmin sprake. Het Nederlands heeft zijn superieure
positie in het officiële leven en in het onderwijs behouden, ook al is deze 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
9.
een taalprojekt opgezet, waarin de bestudering van het Sranan, Sarnami en
Surinaams Javaans een belangrijke plaats innam. Helaas heeft dit nieuwe besef
nog maar zeer ten dele geleid tot een nieuw beleid. Het is van groot belang dat er
zo'n beleid van de grond komt want anders zal er steeds meer kultuurgoed verloren
gaan en Surinames talenrijkdom aan inhoud verliezen. Natuurlijk ligt hier niet alleen
een taak voor de overheid maar ook voor de burgers. Kennis van en waardering
voor de eigen taal zijn voor haar voortbestaan van essentieel belang. Met dit artikel
hoop ik hieraan te hebben bijgedragen.

naar: Language Atlas of the Pacific Area, edited by Stephen A. Wurm and Shirô Hattori,
Pacific Linguistics, Series C., no. 66, 1981.
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De auteur
H.D. Vruggink (geb. 1950, Warmenhuizen) studeerde van 1968 tot 1977 Indonesische
Taal- en Letterkunde aan de R.U. Leiden. Hij was van 1980 tot 1984 werkzaam in
Suriname, eerst bij het projekt ‘Taal- en Taalgedrag als Funktie van de Multilinguale
Surinaamse Samenleving’ van de Universiteit van Suriname, later bij de afdeling
Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

Eindnoten:
1. 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 Uhlenbeck (1964).
3. Uhlenbeck (1949; 1978).
4. De schrijver van dit artikel was van 1980 tot 1984 in Suriname werkzaam bij het projekt ‘Taalen Taalgedrag als Funktie van de Multilinguale Surinaamse Samenleving’ en belast met het
onderzoek van het Surinaams Javaans. Van begin 1984 tot oktober 1984 was hij in dienst van
de afdeling Cultuurstudies 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 aanzet wordt gegeven in Robson (1975) en Nothofer (1981).
7. Gezien de uitspraak is het beter te schrijven: mulek.
8. De volledige 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
Inleiding
Op dit moment is het Nederlands de enige in Suriname gesproken taal met een
officiële, gestandaardiseerde spelling. Van de andere talen, vaak ‘nationale talen’
genoemd, bestaat er geen standaardspelling, 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 nationale talen te
1.
beperken, zijn reeds verschillende spellingsvoorstellen gedaan en de diskussie
2.
hierover is momenteel in volle gang. Wat het Surinaams Javaans b e t r e f t is dit
bij mijn weten het eerste artikel waarin een min of meer uitgewerkt voorstel wordt
gedaan. Dit artikel kan en wil daarom niet meer zijn dan een eerste aanzet tot
gedachtenvorming, die uiteindelijk zal moeten leiden tot een konsensus over de
vraag wat de meest geschikte spelling van het Surinaams Javaans is.
Het ontbreken van een officiële spelling van de nationale talen wordt algemeen
betreurd. De Surinaamse overheid heeft, om aan deze onbevredigende situatie een
eind te maken, enkele jaren geleden een taalprojekt in het leven geroepen, dat als
één van haar taken meekreeg het uitwerken van spellingsvoorstellen voor het
3.
Sranan, het Sarnami en het Surinaams Javaans. De schrijver van dit artikel was
met het laatste onderdeel belast. Deze bijdrage, die dus een direkt uitvloeisel van
de werkzaamheden 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. Na een kort overzicht van het Javaanse
klanksysteem zal 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 voorgestelde spelling. Het artikel wordt besloten
met een evaluatie, waarbij ook het punt van de acceptatie aan de orde zal komen.

Uitgangspunten
Bij het ontwerpen van een spelling kan men zich door uiteenlopende overwegingen
laten leiden. Naast overwegingen van zuiver taalkundige aard zijn er overwegingen
4.
van sociolinguistische (met name taalpolitieke) en van funktioneel-technische aard.
Bij elk van deze overwegingen komt men voor een reeks van vragen te staan. Als
we naar de zuiver taalkundige kant kijken, kunnen we ons afvragen in hoeverre de
spelling 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 sociolinguistiek. Bekijkt men spelling
vanuit funktioneel-technisch gezichtspunt, dan stuit men onder andere op de kwestie
van de reproduceerbaarheid van de symbolen, vooral type-technisch.
In de praktijk zijn deze, zoals gezegd uiteenlopende, overwegingen vaak moeilijk
verenigbaar. Wat taalpolitiek wenselijk is, kan om taalkundige redenen ongewenst
of zelfs ongegrond zijn; wat taalkundig verantwoord is kan op praktische gronden
onuitvoerbaar zijn, enzovoort. Iedere spelling is met andere woorden een kompromis
tussen vaak konflikterende principes. Het ene principe zal daarbij meer gewicht in
de schaal leggen dan het andere - er zullen met andere woorden prioriteiten gesteld
moeten worden. Hieraan ligt een taalpolitiek, en in laatste instantie een politiek
standpunt ten grondslag.
Wat betekent dit in het konkrete geval van het Surinaams Javaans?
Laat me om te beginnen expliciet aangeven wat mijn taalpolitieke standpunt in
dezen is. Men zit in Suriname met de situatie dat het Nederlands de officiële taal is
en bovendien de enige taal die - buiten de andere moderne talen - op de scholen
onderwezen wordt en waarin les gegeven wordt. Men kan hier verschillend over
oordelen, maar niemand zal serieus kunnen menen dat het Nederlands deze
monopoliepositie zal behouden. Vroeg of laat zal het als officiële taal ofwel voor het
Engels 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 talen kan men zoveel mogelijk
proberen aan te sluiten bij de dominante taal, het Nederlands, met het argument
dat dit het leren van de spelling vergemakkelijkt. Men moet zich echter afvragen of
dit, gelet op het feit dat de toekomst van het Nederlands als officiële taal op z'n
zachtst gezegd onzeker is, wel zo zinnig is. Men kan nog verder gaan en het kiezen
van een eigen spellingsysteem dat los staat van dat van het Nederlands beschouwen
als een noodzakelijke fase in de dekolonisatie. Deze visie ligt, naar men mag
aannemen, impliciet ten grondslag aan het spellingsvoorstel voor het Sranan van
5.
de Surinaamse Kartografische Commissie en wordt door Seuren in zijn voorstel
expliciet verwoord:
Een niet te verwaarlozen faktor in dit geheel, in de huidige situatie in
Suriname, is het dekolonisatieproces. Het losser worden van de banden
met het oude koloniserende land, Nederland, zal ook in de spelling tot
uiting moeten komen, juist omdat de Surinaamse gebruiker van de spelling
gebaat is bij een manifestatie van eigen kultuurtrots. (Seuren, 1982: 22)
In plaats van zich op het Nederlands te richten, doet men er, aldus Seuren, beter
aan om aansluiting te zoeken bij wat hij ‘internationaal gebruik’ noemt, een begrip
dat helaas niet nader wordt omschreven. Over een andere mogelijkheid, namelijk
zoveel mogelijk aansluiten bij de spelling van de andere nationale talen, zegt hij:
Hoewel, 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 zijn voorstel niet door deze overweging
laten leiden. (Seuren, 1982: 10)
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Evenals Damsteegt betreur ik het dat Seuren geen poging in deze richting heeft
ondernomen, sterker nog deze mogelijkheid zelfs niet in serieuze overweging heeft
willen nemen. Op het bovengenoemde taalprojekt is dit
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7.

wel gedaan , dat wil zeggen dat gepoogd is om, zoveel mogelijk, dezelfde of
gelijksoortige klanken in de drie belangrijkste talen (Sranan, Sarnami en Surinaams
Javaans) met dezelfde symbolen weer te geven. Het resultaat hiervan is op de
vierde konferentie van de Society for Caribbean Linguistics die in september 1982
8.
in Suriname gehouden werd, gepresenteerd. Helaas is het hierbij gebleven.
Afgezien van de genoemde uitgangspunten, n.l. loskoppeling van het Nederlands
en zoveel mogelijk uniformiteit in de spellingen van de nationale talen, zou ik willen
pleiten voor een spelling die niet al te veel van die in het ‘stamland’ afwijkt. Dit geldt
met name voor de talen van Aziatische oorsprong: het Sarnami en het Surinaams
Javaans. Natuurlijk moet de oriëntatie op de Surinaamse situatie voorop staan,
maar daarnaast is het een gegeven dat de kontakten met het land van herkomst
(India en Indonesië) van grote religieuze en kulturele betekenis zijn. Overeenkomsten
in de spelling van de respektieve talen zullen de kommunikatie zeker bevorderen.
Over de taalkundige eisen waaraan een goede spelling moet voldoen bestaat
een grote mate van overeenstemming. Algemeen is men van mening dat ernaar
gestreefd moet worden om de fonemen van de taal in het schrift 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 morfologische verschijnselen weerspiegelt, het
leren lezen kan vergemakkelijken omdat daardoor de struktuur van de taal zichtbaar
wordt.
Iedereen is het er ook over eens dat een spelling aan bepaalde vereisten van
technisch-funktionele aard moet voldoen. En hoewel de één hier meer belang aan
lijkt te hechten dan de ander zal niemand betwisten dat het wenselijk is dat de
gebruikte tekens op een standaard typemachine voorhanden zijn. Verder is een
algemeen aanvaard principe dat de spelling zo weinig mogelijke diakritische tekens
bevat.

De fonemen van het Surinaams Javaans
Welke spelling men ook kiest, er zal altijd een analyse van het klanksysteem van
de betreffende taal aan vooraf dienen te gaan. Wat het Surinaams Javaans betreft
is er nog niet een dergelijke analyse gemaakt. Wel beschikken we over een
beschrijving van het klanksysteem van het Javaans in Indonesië (Uhlenbeck, 1978:
23, 24). Aangezien er geen aanwijzingen zijn dat het klanksysteem van het
Surinaams Javaans hier wezenlijk van verschilt, kunnen we deze beschrijving veilig
als basis nemen.
De leenklanken buiten beschouwing latend heeft het Surinaams Javaans 27
fonemen, en wel 6 klinkers en 21 medeklinkers.
De klinkers zijn: /a/ /i/ /u/ /e/ /o/ /ɔ/
Deze klinkerfonemen hebben, met uitzondering van de /ə/ elk twee varianten
ofwel allofonen, waarvan de één gedekt is (meer achter in de mond uitgesproken),
en de andere ongedekt (meer voor in de mond uitgesproken). Het foneem /a/ heeft
nog een derde allofoon, die gerealiseerd wordt als [ɔ] en dus, zoals men in
onderstaand schema kan zien, qua uitspraak met de gedekte variant van het foneem
/o/ overeenkomt. Voor de spelling heeft dit, zoals straks zal blijken, belangrijke
konsekwenties.
foneem

allofoon
gedekt

ongedekt

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

/a/

[α]

[ɔ]

[a]

/i/

[ι]

[i]

/u/

[ω]

[u]
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/e/

[ɛ]

[e]

/o/

[ɔ]

[o]

/ə/
In het algemeen kan men zeggen dat de gedekte allofoon in gesloten lettergrepen
en de ongedekte in open lettergrepen voorkomt.
De medeklinkers zijn in onderstaand schema aangegeven:

velaren

stemloos
/k/

stemhebbend
/g/

nasaal
/ng/

palatalen

/c/

/j/

/ṇ/

cerebralen

/ṭ/

/ḍ/

dentalen

/t/

/d/

/n/

labialen

/p/

/b/

/m/

halfvokalen

/y/

/w/

liquidae

/r/

/l/

sibilanten
glottaal

/s/
/h/

/?/

Daarnaast kent het Javaans in leenwoorden nog de volgende medeklinkers: /f/,
/X/ (Ned. ch), /S/ (Ned. sj) en /z/.
Tenslotte moeten nog de klinkercombinaties ai, au en èi genoemd worden. Deze
worden door Uhlenbeck niet als aparte fonemen (tweeklanken) beschouwd maar
als clusters van twee fonemen. Hoe het ook zij, de hier voorgestelde schrijfwijze is:
ai, au en èi.

Schriftelijke weergave in het verleden
Alvorens mijn spellingsvoorstel te presenteren, wil ik even een blik in het verleden
werpen. Het Javaans wordt al meer dan tien eeuwen geschreven. Aanvankelijk
gebeurde dit in een uit India afkomstig schrift, het zgn. Pallawaschrift. In de loop
der eeuwen onderging dit schrift allerlei veranderingen, o.a. als gevolg van
aanpassing aan het klankstelsel van het Javaans. Op den duur ontstond er een
schrift met geheel eigen kenmerken: het Javaans schrift.
Toen Java in de veertiende eeuw geïslamiseerd werd, deed het Arabisch schrift
zijn intrede. In de daarop volgende eeuwen werd het Javaans zowel in het Arabisch
als in het Javaans schrift geschreven.
Het Nederlandse koloniale gezag voegt hier tegen het einde van de vorige eeuw
een derde schriftsoort aan toe: het Romeinse schrift. Tot ± 1930 worden het Javaans
en het Romeins schrift naast elkaar gebruikt, daarna krijgt het laatste duidelijk de
overhand en wordt nauwelijks meer in het Javaans schrift gepubliceerd. De
onafhankelijkheid in 1949 heeft hierin geen verandering gebracht.
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De Romeinse spelling van het Javaans sloot, zoals men verwachten kan, aan bij
die van het Nederlands. Na de onafhankelijkheid werd deze schrijfwijze nog lange
tijd gehandhaafd. Alleen werd de als te Nederlands beschouwde oe vervangen door
u (dus 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 tj, j in plaats van dj, y in plaats van j, en ny in plaats van
nj. Dit betekende een radikale breuk met de Nederlandse spelling - die overigens
niet voortkwam uit anti-Nederlandse gevoelens - en een aanpassing aan de op het
Engels gebaseerde spelling van het Maleisisch (de nationale taal van Maleisië).
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‘Het Javaans schrift’

Het spellingsvoorstel
Na dit historische zijsprongetje keren we terug naar de spelling van het Surinaams
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
respektievelijk vóór en na 1974 gehanteerde spellingen. De Javaanse woorden in
de laatste kolom dienen slechts ter illustratie van mijn voorstelspelling.
Fonemen

Indonesië
voor 1974 na 1974

Suriname woorden betekenis
voorstel

[ɔ]

a

a

â

lârâ

ziek

[a]

a

a

a

amit

pardon

[α]

a

a

a

ketan

kleefrijst

[i]

i

i

i

pari

rijst

[ɩ]

i

i

i

wis

reeds

klinkers

/a/

/i/
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/u/

/e/

/o/

[u]

u

u

u

telu

drie

[ω]

u

u

u

rambut

haar

[e]

é

e

é

kowé

jij

[ɛ]

è

e

è

ènèng

zijn

[o]

o

o

o

loro

twee

[ɔ]

o

o

o

montor

auto

e

e

e

seneng

houden
van

/ə/

medeklinkers
/k/

k

k

k

kawin

huwen

/g/

g

g

g

gawé

maken

/ng/

ng

ng

ng

ngawé

wenken

/c/

tj

c

c

cacah

aantal

/j/

dj

j

j

jâwâ

javaans

/n/

nj

ny

ñ

ñolong

stelen

/ṭ/

ṭ

th

t

tukul

groeien

/ḍ/

ḍ

dh

d

duwit

geld

/t/

t

t

t

tuku

kopen

/d/

d

d

d

adat

gewoonte

/n/

n

n

n

nangis

huilen

/p/

p

p

p

papat

vier

/b/

b

b

b

bakal

zullen

/m/

m

m

m

males

lui

/y/

j

y

y

wayang

wajang

/w/

w

w

w

wani

durven

/r/

r

r

r

larang

duur

/l/

l

l

l

mèlu

meegaan

/s/

s

s

s

siji

één

/h/

h

h

h

lurah

dorpshoofd

/ʅ/

k

k

q

bapaq

meneer

/f/

f

f

f

kafir

heiden

/X/

ch

kh

kh

akhérat

hiernamaals

/S/

sj

sy

sh

sharat

voorwaarde
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/z/

z

z

z

zakat

aalmoes

Toelichting en verantwoording
Zoals men in bovenstaand overzicht kan zien is met de voorgestelde spelling
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het principe van één foneem-één symbool vrij dicht genaderd.
Bij de klinkerfonemen /a/ en /e/ zijn diakritische tekens (resp. een dakje en
streepjes) geïntroduceerd om de allofonen van elkaar te onderscheiden. Strikt
genomen is dit niet noodzakelijk - in Indonesië is het in 1974 afgeschaft. Zoals bij
de behandeling van de klinkers al werd aangegeven, is het voorkomen van de
allofonen afhankelijk van de plaats in het woord, dwz. of het in een open of in een
gesloten lettergreep staat. Er is echter een aantal bijkomende regels die het geheel
nogal gekompliceerd maken. Dit geldt met name voor het a-foneem, dat drie allofonen
heeft waarvan één niet als a maar als o (in bv. hok) klinkt. Om dit aan te geven
schreef men in Indonesië voor de oorlog soms å; om typografische redenen is hier
voor een dakje boven de a gekozen.
Zowel het foneem /e/ als het foneem /ə/ (de zgn. stomme e) plegen in ons schrift
met e weergegeven te worden. Door het gebruik van accenttekens kunnen in dit
geval misverstanden worden voorkomen.
Is bij de medeklinkers in de regel één foneem door één symbool weergegeven,
uitzonderingen zijn: ng, sh en kh. In deze gevallen was schrijven met twee symbolen
(n+g; s+h; k+h) onvermijdelijk omdat ons alfabet daar geen aparte tekens voor heeft.
Zoals men ziet worden in mijn voorstel de cerebrale medeklinkers door een
streepje onder de letter aangegeven (t en d). Hierbij is de Indonesische schrijfwijze
met dh en th niet gevolgd omdat de h in dit soort gevallen in het Sarnami aspiratie
aangeeft.
In plaats van ny wordt hier n (n-tilde) voorgesteld, een gebruik dat we o.a. uit het
Spaans kennen. Het heeft als voordeel dat er slechts één symbool geschreven
wordt, ook al kan men zich afvragen of het zoveel verschil maakt of men twee
symbolen gebruikt dan wel één symbool met diakritisch teken. Hoe het ook zij, met
de hier voorgestelde schrijfwijze krijgt het Surinaams Javaans, zo zou men kunnen
zeggen, een zeker Zuid-Amerikaans tintje.
Tenslotte nog iets over de glottal stop, in dit voorstel als q geschreven. We kennen
9.
dit gebruik uit andere talen en ook in het Javaans is het niet geheel onbekend . 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 Javaans in de hier voorgestelde
spelling. Het is een fragment uit het boekje Dongèng Kancil - Het verhaal van Kantjil
10.
dat twee jaar geleden in Suriname uitkwam.
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In dit gesprek is kantjil - in Indonesië een dwerghertje maar in Suriname een konkoni
(goudhaas) - in gesprek met de slak. Hij bevindt zich op dat moment in het oor van
de slak.

‘O mbah kéyong, matur kesuwun déné kowé nduduhké kabeciqan karo
aku. Aku ora pisan-pisan gawé sediyâ âlâ lan gawé pati. Aku gawé beciq
lan bisané wong mangan kepènaq bisâ ñandang apiq-apiq bisâ keturahan
kadoñan.’
‘Yâ saqiki taq-duduhnâ mlayuâ nang gunung Ngantáng. Kowé bakal dadi
ratuning kéwan. Sembarang kéwan wajib mboq-tâtâ wajib
mboq-duduhaké. Sing ora nduwé gaman perlu dikèhi gaman, sing nduwé
gaman loro dijipuq sitoq.’
Kancil metu sângkâ kupingé kéyong banjur ñembah kalawan kéyong lan
ngrumangsani senajan kéyong kuwi âlâ tanpâ rupâ tapi guruné kancil.
Mulâ banjur saking bungahé kancil kéyong mau direnggâ-ruwâ omahé,
dibatiq, banjur digawé apiq kagungané kéyong ora saq-wernâ tapi
diclonèh-clonèh.

Vertaling
‘Eerwaarde slak, dank u wel dat u mij het goede hebt voorgehouden. Ik
zal geen kwade plannen smeden en anderen de dood injagen. Ik zal het
goede doen en ervoor zorgen dat iedereen lekker kan eten en mooie
kleren kan dragen en in overvloed leeft.’
‘Ga nu snel naar de berg Ngantang, ik zal je de weg wijzen. Jij wordt de
koning der dieren en op jou rust de taak om onder de dieren orde op
zaken te stellen en hen het goede voorbeeld te geven. De dieren die geen
wapen hebben moet je er één geven en van de dieren die er twee bezitten
moet je er één afnemen.’
Kantjil kroop uit het oor en maakte een sembah voor de slak. Hij besefte
dat de slak zijn leermeester was, ook al was hij nog zo lelijk. Van
blijdschap knapte hij het huis van de slak helemaal op en schilderde het
in allerlei kleuren.

Evaluatie
De hier voorgestelde spelling vertoont een groot aantal overeenkomsten met de
(na 1974) in Indonesië gangbare schrijfwijze. Verschillend zijn: n in plaats van ny;
d in plaats van dh; t in plaats van th; q in plaats van k; en sh in plaats van sy.
Deze spelling komt ook op veel punten overeen met die van het Sarnami, zoals
voorgesteld door Damsteegt elders in dit nummer. Een, mischien, storend verschil
is dat â in zijn voorstel voor de lange a staat, terwijl het in het Surinaams Javaans
de ò-klank van het a-foneem weergeeft - twee klanken die fonetisch dus nogal ver
uit elkaar liggen. Gebruik van een ander diakritisch teken, bijvoorbeeld een accent
of een trema, zou de oplossing kunnen zijn.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

Met de door Seuren (1982) voorgestelde spelling van het Sranan heeft dit voorstel,
althans wat de keuze der symbolen betreft, weinig gemeen. Indien men de spellingen
van het Sranan, het Sarnami en het Surinaams Javaans op één lijn wil brengen,
kan de spelling Seuren overigens moeilijk als basis dienen - maar dit is een
onderwerp apart.
Een mogelijk bezwaar van de hier voorgestelde spelling is een teveel aan
diakritische tekens. Eventueel zouden enkele diakritische tekens, met name de
accenten op de e en het dakje op de a, weggelaten kunnen worden. Iemand die het
Javaans beheerst en reeds een ontwikkeld woordbeeld heeft,
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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 spelling die hier voorgesteld wordt, is reeds in een aantal publikaties in
11.
Suriname gebruikt. 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) aansluit, 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
Twee opmerkingen tot slot. Het is zowel voor de schriftelijke kommunikatie als voor
de status en identiteit van het Surinaams Javaans van het grootste belang dat er
spoedig een officiële spelling komt. En dan nog dit: welke spelling men ook kiest,
wil deze werkelijk ingang vinden dan zal ze ook op school onderwezen moeten
worden. 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.
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Eindnoten:
1. Voor het Sranan: Seuren (1982). Voor het Sarnami: het artikel van Damsteegt in dit nummer.
In deze publikaties vindt men ook verdere literatuurverwijzingen.
Overigens heeft de Surinaamse minister van Onderwijs en Wetenschappen in begin 1984 een
spellingskommissie voor het Sranan ingesteld. Het voorstel van deze kommissie, dat bij mijn
weten nooit gepubliceerd is, komt in grote lijnen overeen met dat van de Surinaamse
Kartografische Commissie en dat van Seuren. Inmiddels is ook een dergelijke kommissie voor
het Sarnami ingesteld.
2. Meer informatie over het Surinaams Javaans in het algemeen kan men vinden in het artikel ‘Het
Surinaams Javaans’, elders in dit nummer.
3. De officiële benaming van het taalprojekt was: ‘Projekt Taal- en Taalgedrag als Funktie van de
Multilinguale Surinaamse Samenleving’. In 1978 in het leven geroepen ressorteerde het
aanvankelijk direkt onder het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. Van medio 1980
tot begin 1984 - het tijdstip van opheffing - was het ondergebracht bij het Instituut voor Ekonomisch
en Sociaal Onderzoek (I.E.S.O.) van de Universiteit van Suriname. Voor het Sarnami waren
aangetrokken: S. Kishna en M.A. Nabibaks. Voor het Sranan: J. Defares en N. Esajas.
4. Een en ander wordt uitgebreid behandeld in Seuren (1982).
5. Dit voorstel werd in 1979 in een interne nota gedaan en stond onder redaktie van Eersel. Vier
jaar later kwam er bij de Sranan Akademiya te Paramaribo een boekje over de spelling van het
Sranan uit. Het is getiteld Fa y'e skrifi dati? Wan skrifmodo fu Sranantongo en komt inhoudelijk
overeen met het voorstel van de Kartografische Commissie - niet zo verwonderlijk want de auteur
is Eersel.
6. In zijn recensie van De spelling van het Sranan, een diskussie en een voorstel van Seuren
(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 spelling of the national languages of Surinam?’.
9. Zo wordt het gebruikt in het Practisch Javaansch-Nederlandsch woordenboek van P. Jansz,
waarvan 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 87.
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 Ati, door Slamet 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. Cikal, Kâlâwarti Jâwâ Suriname (Surinaams-Javaans/Nederlandstalig kultureel tijdschrift),
no. 1 - 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 Instituut voor Taalwetenschap bezig
geweest met veldwerk op het gebied van de beschrijvende taalwetenschap in
Suriname. Het Saramaccaans was de eerste te bestuderen taal, vervolgens het
Aukaans, het Arowaks en voor korte tijd het Karaibs. In later jaren het Sarnami en
pas enkele jaren geleden het Surinaams Javaans en het Sranan Tongo. 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 voornamelijk
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.

Saramaccaans
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 dagelijkse omgang met de Saramaccaanse bevolking in het binnen-
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land, waar het vertaalteam woonde, werden de medewerkers geconfronteerd met
een gebrek aan vaardigheid in het gebruik van de Nederlandse taal, een handicap
bij het volgen van de lessen op de lagere school. Daaruit groeide het plan een
woordenboek Nederlands-Saramaccaans samen te stellen, geschikt voor hen die
naar de middelbare school gaan en zodoende in de behoefte van Saramaccaanse
jonge mensen te voorzien. Dit woordenboek is nu gereed voor publikatie. Bij velen
zijn de woordenboeken voor het Saramaccaans van pater De Groot reeds bekend.
Zij die het Saramaccaans niet als moedertaal spreken zullen van deze boeken het
meest profijt hebben.

Leerboeken
Een leerboek als Saramaccan for beginners, nu alleen nog in het Engels, kan
ongetwijfeld nog voor veel meer mensen van nut zijn. Meer nog de leerboeken voor
de studie van het Sarnami en het Sranan Tongo, tevens gemaakt voor en in
samenwerking met het Taleninstituut van Suriname, waar zij als lesboek gebruikt
worden. Deze verdienen mijns inziens ook in Nederland de aandacht van instanties
voor en van Surinamers en de ongetwijfeld vele vrienden die Surinamers hier te
lande hebben gemaakt.
Het niet kennen van iemands taal is immers oorzaak van tal van misverstanden,
ergernissen en vooroordelen. De studie van het Sranan Tongo in Suriname aan te
pakken gaf mij een verrassend inzicht in de gewoonten van vrienden en tevens hun
gebruik van het Surinaams Nederlands, en meer waardering voor de Surinaamse
samenleving.
De boekjes (Wakama Buku) voor hen die op reis zijn en hun weg willen vinden
in het gebruik van het Saramaccaans, Aukaans, Sarnami en Arowaks zijn al jarenlang
verkrijgbaar bij de boekhandelaren. De betekenissen van zinnen en uitdrukkingen
staan in deze boeken verwoord in het Sranan Tongo, Engels, en Nederlands.

Leesboeken
Vele leesboekjes zijn in de zeven genoemde talen reeds uitgegeven. Ze zijn niet
geschreven door de IvT-medewerkers, maar de spreker van de taal vertelt zelf het
verhaal en de uitwerking van dit verhaal gebeurt samen met de spreker van de taal,
voordat de uitgave tot stand komt. Van tijd tot tijd houdt het Instituut workshops voor
de training in het schrijven van een verhaal in de eigen taal en de uitgave ervan. Zo
zijn diverse uitgaven, vermeld in de Bibliografie 1984, tot stand gekomen.

Leesvaardigheid
Betere leesvaardigheid is het doel dat Suriname als natie scherp voor ogen staat.
Niet voor niets is de grote alfabetiseringscampagne georganiseerd waar velen nu
door geholpen worden. Waar men echter het lezen en schrijven van de eigen taal
niet beheerst, blijft de stap naar lezen en schrijven van de andere taal zeer groot,
meestal te groot. Dit is een wetmatigheid waar we niet omheen kunnen. Die negeren
zou betekenen dat men op den duur teleurstelling en ergernis moet incasseren. De
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veeltaligheid van Suriname is en wordt uitgebreid belicht. De implicaties voor het
onderwijs zijn vele en ook die zijn in studie. De veeltaligheid zou nog veel kleurrijker
zijn als elke taal zijn verdiende status heeft: een taal waarin men lezen leert en
waarin literatuur - zij het misschien 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 bij
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 gesproken
wordt, zouden wel eens verrassende gegevens kunnen opleveren. Jaren van geduld
en volharding zijn weliswaar nodig, maar ze zouden het land meer geschoolde
burgers geven, trots op eigen taal en kultuur, goed voorbereid op onderwijs in de
andere taal.
De Aguaruna-Peruaan, Gerardo Wipio Diecat, zegt het aldus:
we, indigenous people consider bilingual education to be the solution to
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 principles of good pedagogy and are guilty of cultural
imposition [...].
Het is de wens van het Instituut waar mogelijk ervaring en medewerkers in te zetten
tot welzijn 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.Ch. Wekker
Naast de z.g. Bevredigde Bosneger-stammen van de Djuka, Saramaka en Matawai
noemt Hoogbergen (Deel I van de Serie Bronnen voor de Studie van Bosneger
Samenlevingen; ongedateerd) nog vier onbevredigde stammen t.w. de Aluku of
Boni, de Poeloegoedoe (volgens anderen Porigudu), 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-, Koerinti-, Corantijnnegers en Kwinti zijn
mede oorzaak van deze tegenstrijdigheden.
In dit artikel willen wij trachten het aantal in omloop zijnde hypothesen t.a.v. de
oorsprong van deze bosnegers met behulp van bestaand kaartmateriaal te reduceren
waardoor slechts één plausibele veronderstelling overblijft. 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 aantal relevante auteurs aan het woord gelaten en
becommentarieerd, te weten J.F.A. Cateau van Rosevelt (1871), L.A. Bakhuis
(1902), E. Wong (1938), Fr. M.F. Abbenhuis (1943) en D. van der Elst (1975).

1. Cateau van Rosevelt (1871)
In een verslag (A.R.S.; Koloniaal Archief: Verbaal, 22 nov. 1871 no. 73) meldt Cateau
van Rosevelt, dat hij in het dorp Kwango aan de Saramacca aankomt. Dit dorp wordt
bewoond door de Koffiemakkanegers, ‘een stam van vroeger weggelopen slaven,
die voor 10 jaren van de Kabalebo (regter zijrivier van de Corantijn) is weggetrokken
en zich bij de Matoearinegers heeft nedergezet’. Abbenhuis (1943: 143) bericht
omtrent de Matuari:
In 1762 scheidden zich de Matuari af van de Saramaka. In 1845 kregen
zij van het Gouvernement toestemming om in de Saramacca te gaan
wonen. Deze rivier heet bij de Bosnegers Matuari of bosrivier (Matu
[Saramaka] = bos). De Matuari worden ook genoemd Musinga-negers
naar hun eerste Granman of Becu-negers naar hun voornaamste kapitein.
In 1884 scheidden zich de Coerinti of Koffiemakkanegers af van de
Matuari.
Wong (1938) voegt hieraan toe:
Zij vestigden zich onder Granman Alamoe op het dorp Coppencrissie aan
de Coppename en wonen thans op de dorpen Witagron en Kaimanston.
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Opmerking: zowel Coppencrissie (volgens Bakhuis 1902: staat ‘Coppen’ voor
Coppename en ‘crissie’ voor Christen) als Kaimanston zijn inmiddels verlaten.
Bijlage 3 bij het artikel van Hoogbergen is een brief van de Granman Adraai
(Vroomhart) aan de Gouverneur, waarin deze zich beklaagt over het feit, dat
Alamoe(n) zich met de zijnen ophoudt aan de Battiekreek (zijkreek van de
Saramacca) hetwelk toch een Becu- of Munsinga-rivier is. Ook wordt gewag gemaakt
van het feit dat Alamoe een bewijs heeft van de Administrateur om zich te vestigen
aan de Coppename.
Ten aanzien nu van de opmerking van Cateau van Rosevelt dat de
Koffiemakkanegers in 1861 uit de Kabalebo zouden zijn gekomen, het volgende.
Een soortgelijke bewering, vinden wij ook in het Kwinti-verhaal bij Van der Elst (1975:
9):
De voorouders (van de Kwinti) vluchtten uit Berbice - een kolonie ten
westen van Suriname - zakten de Corantijn af, voeren de Nickerie op en
vestigden zich later dieper in het binnenland.
Abbenhuis (1943) zegt hieromtrent:
In de Corantijn woonden nooit bosnegers, want daar waren nooit
plantages. De Coeïnti gingen wonen aan de Coppename. De naam Coeïnti
vervormde tot Coerinti, Corantijn, Kormantijn en Cromanti. Doch al deze
vervormingen zijn foutieve namen.
Berbice werd in 1627 door Abraham van Pere gesticht; de eerste settlers bouwden
een fort en noemden dit Nassau, zo'n 40 mijl bovenstrooms in de Berbice rivier. Uit
de geschiedenis van de Nederlandse kolonie in Berbice is ondermeer bekend de
grote slavenopstand in 1763.
Aangezien Suriname ook een Nederlandse kolonie was - hoewel het gebied
tussen de Corantijn en Coppename pas rond 1800 in cultuur werd gebracht - bestond
er een begrijpelijk militair- en handelsverkeer tussen beide plantagekolonies. Getuige
hiervan is b.v. het verslag en de bijbehorende kaart van Salomon Sanders uit 1720.
Deze maakte een reis van Paramaribo via de Saramacca, Coppename, Wayambo,
Nickerie en Corantijn tot aan haar oorsprong om goud bij de aldaar wonende Indianen
(door Sanders de Boven-nacie's genoemd) in te ruilen. In z'n kaart geeft hij diverse
Indiaanse nederzettingen aan.
Ook de kaart van Izaak Tirion (Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van
Amerika, dl. 2, Amsterdam 1767: 511) geeft een beeld van de situatie in die contreien
(Kaart I). Zo lopen er twee patrouillepaden vanuit Suriname naar fort Nassau: De
ene, vanuit Paramaribo loopt in O.Z.O.-richting en is aangeduid als ‘de Laage weg
naar de Berbiesjes’; waar deze weg de Corantijn snijdt, zijn aan weerszijden van
de rivier wachtposten aangegeven. De tweede weg, aangeduid als ‘de Hooge weg
naar de Berbiesjes’ verbindt de Militaire Post (Saron) in de Saramacca eveneens
met fort Nassau in de Berbicerivier. Ook hier weer bij de overgang van Corantijn
een wachtpost.
In het boekwerk van J.G. Stedman (Narrative of a five years' expedition against
the revolted negroes of Surinam, vol. 1, London 1796: 30) verschijnt een kaart van
Suriname, aangevende de situatie uit de periode 1773-1778. Hierin vinden wij de
beide militaire patrouillepaden terug, evenwel aangegeven als ‘old military path, at
present overgrown with Brushwood’. In deze kaart zijn ook de ‘settlements of the
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Saramacca negro's en lokates van ‘Rebel slaves’ aangeduid. Ten westen van de
Coppename evenwel 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 deel heeft genomen aan de tochten tegen de
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Marrons en mee heeft gebouwd aan het militair Cordon, welke de plantagekolonie
moest beschermen tegen aanvallen van de Marrons uit de Tempati en Marowijne.
Deze kaart is de eerste gedetailleerde voorstelling 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 Wayamborivier zelf, op de noordelijke oever de ‘post Wayoembo’
voorkomt. De Corantijn is ingetekend tot iets voorbij het nog heden bestaand dorp
‘Apura’ evenals de voormalige zendingspost De Hoop (Hernhutter gemeente: de
post werd in 1765 opgericht en in 1808 opgeheven.). Beide nederzettingen zijn dan
op de rechteroever van de Corantijn. Op de linkeroever en tegenover De Hoop is
de Militaire post Aurear (Orealla), van waaruit in westelijke richting een militair
patrouillepad loopt naar fort Nassau aan de Berbice-rivier. Voorts zijn langs de
gehele Nickerierivier de aanduidingen: ‘Landeplaats’ zijnde ingangen naar Indiaanse
nederzettingen. Vergelijkt men het kaartbeeld van het
Corantijn-Nickerie-Coppename-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 nederzettingen alsmede het geheel ontbreken van plantages ook niet
logisch zou zijn. Het Kabalebo-gebied, dat nog verder zuidwaarts dan Apura ligt is
geheel niet in kaart gebracht. Het oostelijk deel van Suriname daarentegen is tot
en met de Lawa in kaart gebracht, terwijl een menigte patrouille-paden het gebied
in alle richtingen doorkruist, waarbij in gebruik zijnde en zelfs verlaten ‘kostgronden
der negers’ staan vermeld.
Een andere interessante kaart vinden wij bij H.D. Benjamins in: De grenzen van
Nederlandsch Guiana. T.A.G. XV (1898), en wel een kaart van de Corantijn naar
Robert Schomburgk uit 1846 (Kaart II). Aangegeven zijn o.m.: De Hoop (‘Ehem.
Mor. Brüder Mission’), Apurakreek, Pfad Z. Coppename; 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 linker- als de rechteroever is aangegeven: ‘Indian. Bilderschrift’
en de bekende ‘Temehri’ (rots met Indiaanse petroglyphen, waarnaar het vliegveld
van Georgetown (Guyana) is genoemd). Op de linkeroever van de Corantijn wonen:
Arawakken en op de rechteroever: Caraïben. Het gehele gebied ten zuiden van de
Wonotobovallen wordt gekarakteriseerd middels de vermelding: ‘Unbekannte
Einöden’. Tenslotte vermeldt Schomburgk, nabij de oorsprong van de overigens
onjuist gesitueerde Saramacca: ‘Maroonneger’.
Nog een argument tegen een eventueel verblijf destijds van weglopers in de
Kabalebo, is het feit van de toenmalige aanwezigheid van Indianen in de Nickerie-,
en Falawatrarivier, bij de Paris-Jacobkreek en de Kabalebo. Dit kon Rosevelt ook
vermoeden, aangezien hij in z'n kaart van 1882 (opnamen gemaakt tussen 1860
en 1879) blad XVIII ondermeer vermeldt bij een der rotsen in deze rivier:
‘Oud-Indiaansche hiëroglyphen’. Deze archeologische vondst werd later bevestigd
en uitgebreid met de aanleg 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, 1975.)
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. zouden 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 Boschnegers die aan de Coppename wonen,
Corantijn-Boschnegers genoemd, naar men veronderstelt, naar de
Corantijnkreek, die iets hoger in de Coppename valt [...]. 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, ‘Koffie’ genaamd.
Op geen enkele kaart, ook die van Bakhuis zelf niet, komt een kreek voor van deze
naam (Corantijnkreek), terwijl de toevoeging ‘iets hoger in de Coppename’ een
nogal vage plaatsbepaling is.
Merkwaardigerwijs plaatst Hoogbergen (1978) 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
geschiedenis der slaven) voorkomende naam ‘Koffie’ kunnen dienen (zou
Koffiemakka 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 deze Koffie
zou voortleven in de naam Koffie-djompo (Lelydorp) (voormalige treinhalte, thans
woon- en landbouwcentrum aan het Pad van Wanica).

3. Wong (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 zij aanvallen op de plantages
aan de Para. Gouverneur van Sommelsdijk 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 ‘Saramacaners’ bekend stonden, hebben ze
van deze geen deel uitgemaakt. Hun nakomelingen, bekend als
‘Karboegers van de Coppename’ hebben zich als zelfstandige stam niet
kunnen handhaven.
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Charles Douglas (1930) 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 ‘Iermes’ aan de Coppenamerivier. ‘Deze werden de Condé-negers
genoemd’ (pag. 5).
Hieruit moge blijken, dat de oorspronkelijke Cormantijnnegers misschien wel aan
de verwarring 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 groepen. Het zijn de Aucaners, Saramaccaners,
Paramakaners en Matuari's.
Hierbij voegden zich in de 19e eeuw, de kleinere groepen van
Poeloegoedoe's, in de boven-Marowijne en van de Coerintinegers in de
Coppename.
Abbenhuis (1943: 140) bericht dat gevluchte families van één plantage een ‘lo’
vormden onder een grankapitein. De lo's van een riviergroep vormden later wat men
nu een stam noemt. Dit is meer een gouvernementsonderscheiding.

4. Abbenhuis (1943)
Volgens Abbenhuis zijn de Coerinti- of Koffiemakkanegers een van de Matuari's
afgescheide stam (zie ook Wong 1938) en zij zouden daarna genoemd zijn naar
een zijkreek 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 luchtkarteringskaarten (1947 en later)
aan een kreek aan de Coppename de naam Kwinti-kreek gegeven, maar dit vond
plaats nadat de Kwinti-negers zich te Witagron aan de Coppename gevestigd
hadden. Deze stam woont nu nog slechts op dit dorp aan de Coppename en te
Pakapaka in de Saramacca-rivier.

5. Van der Elst (1975)
Van der Elst (1975: 9 e.v.) vertelt dat er onder de Kwinti gedetailleerde maar
tegenstrijdige overleveringen over hun afstamming bestaan.
Het eerste verhaal betreft de vlucht van hun voorouders uit Berbice. Dit verhaal
zou ondersteund zijn door het verslag van Cateau van Rosevelt (1871) nl. dat de
Koffiemakkanegers die hij in de Saramacca tegen kwam bij de Matuari, afkomstig
waren uit de Kabalebo. Onder punt 1, Cateau van Rosevelt, kwamen reeds een
aantal factoren naar voren, die een dergelijk veronderstelling weinig aanvaardbaar
maakten.
Een tweede overlevering verbindt de Kwinti met de Paramaka. Nadat een
bospatrouille een groep weglopers, die zich ten oosten van de Saramacca bevonden,
uit elkaar had geslagen, trok een deel naar het westen en heet nu Kwinti, en een
ander deel, dat nu onder de naam Paramaka bekend is, trok naar het oosten. Deze
laatste overlevering sluit niet uit dat de Kwinti zich toen bij de Matuari in de
Saramacca aansloten om naderhand in 1884 zich wederom af te scheiden (zie
Wong en Abbenhuis).
Tot slot is er een wegloopverhaal waarin Kofi (let op de schrijfwijze: soms enkele,
soms dubbele f), een oudere broer van Boni, als stamvader van de Kwinti wordt
genoemd. Ook hier is sprake van splitsing van een groep als gevolg van militaire
achtervolging, waarbij Kofi dan naar het westen en Boni naar het zuiden trekt. Ook
hier verschijnt de alledaagse marronnaam Kofie (Koffie-Cofi enz.) waarschijnlijk ter
verklaring van de naam Kofimaka (Koffie-makka).
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Samenvattend lijkt onzes inziens slechts de volgende hypothese plausibel: Al of
niet als gevolg van militair ingrijpen, kwam na 1845 een groep marrons bij de Matuari
in de Saramacca terecht. Om zich van deze stam te onderscheiden, noemden zij
zich Kofimaka-negers. Na onenigheid met betrekking tot het verdelen der geschenken
door het gouvernement verstrekt, scheidde zich in 1884 een groep onder kapitein
(in 1887 hoofd-kapitein) Alamoe (Alamoen) af en vestigde zich aan de Coppename.
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Ten aanzien van de naam Kwinti als stam-naam het volgende: Cateau van Rosevelt
noemt de stam in 1871 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 Kofimakanegers als zij zich in 1884 van de Matuari scheiden.
De mogelijkheid 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 correspondentie over de aanstelling van Alamoe 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 Coeïnti (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) lijkt 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 - n.a.v. het tegen ‘een
zekere Lijk-Wan’ in 1873 uitgesproken doodvonnis - op: ‘Wat zal die man zijn naam
verfoeid hebben’. Mijns inziens is dat nog maar de vraag.
Uit de kontekst, zoals we die aantreffen in Sandew Hira's Van Priary tot en met
De Kom, blijkt dat deze Lijk-Wan (bij Hira ‘Lijh-Wan’) een Chinese immigrant was
en waarschijnlijk geen Nederlands kende. Zijn beide mededaders trouwens heetten
Leon-Jau en Lion-Fock en ook de spelling van deze namen toont aan hoe er door
de toenmalige transcriptie uit het Chinees in een Nederlandse kolonie bijna-Westerse
of half-Joodse namen konden ontstaan (vgl. de Joodse namen Leon en Lion Arons).
In de West-Indische Gids schrijft Fred. Oudschans Dentz: ‘Sommige Chineese
namen werden tot Nederlandsche verbasterd zoals Likwan in Lijkwan, enz.’
(Oudschans Dentz, 1941).
Bovenstaande betreft de verbastering van een Aziatische naam, verstaan 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 slaven en hun
nakomelingen werden gegeven of die door hen werden aangenomen. Zulke namen
konden, bijvoorbeeld bij vrijlating, vrijkoping en/of erkenning door de eigenaar (en
in het laatste geval: vader) individueel worden gegeven. Vindingrijke slaveneigenaars
wisten in enkele gevallen door middel van een geinspireerde naamgeving aan hun
vroegere levende have een soort verwantschap op te leggen. Bij de afschaffing van
de slavernij in 1863 kregen de slaven van de houtgrond Berlijn in Boven-Para namen
van verschillende houtsoorten, zoals Ceder, Bijlhout, Groenhart, Purperhart,
Kaneelhart, Letterboom en Locus. De gewezen slaven van de plantage La Prospérité
kregen geslachtsnamen die met een P begonnen: Piet, Pengel, Pinas, Peroti, Pierau,
Pocornie enz. (Oudschans Dentz, 1941).
Wanneer de reeds in Afrika gebrandmerkte negerslaven in Suriname voet aan
wal hadden gezet, liet de nieuwe eigenaar ‘met een gloeijenden stempel, de eerste
letters van zijn naam, op de borst of den arm van den slaaf of de slavin inbranden.
Dit was alzoo het tweede brandmerk dat zij ontvingen’ (Wolbers, 1970: 120 en 123).
Eventueel aangevuld met een slavennaam - Harlequin, April, Sambo, Abuis; namen
die zeker geen geslachtsnamen waren doch uitsluitend verbonden aan de persoon
- bleven velen wel hun, Afrikaanse, ‘dagnaam’ dragen. Toen de ijveraars van de
verschillende Christelijke kerken, hoe moeizaam dan ook, zich met het lot en het
zieleheil van de slaven begonnen bezig te houden, had dit tevens gevolgen voor
de naamgeving. 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 Parama-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

86
ribo (Oudschans Dentz, 1949). Volgens Van Lier (1977: 129-130), moeten we zo'n
totale naamsverandering niet alleen zien als een teken van ‘een nieuwe geboorte’,
maar tevens als een bezwering tegen het terugvallen in ‘heidense praktijken’.
Bij de Hernhutters in Suriname bestonden er in 1793 ‘gezelschappen’ van
Negerbroeders. Deze negerslaven, ‘die 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: 105: 106).
Aan het begin van dit artikel was sprake van geslachtsnamen die individueel aan
slaven bij hun vrijlating werden gegeven. Hieronder zullen we zien dat het ook
mogelijk was dat vroegere slaven ‘collectief’ één bepaalde naam werd ‘opgelegd’
of dat velen, ook al bestond er tussen hen geen enkele bloedverwantschap, dezelfde
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 herkomst
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 Les 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-)Indië bestond destijds de wijdverbreide gewoonte om namen,
legaal of illegaal, te verdubbelen, bijvoorbeeld tot: Janssen van Amersfoort. In
dergelijke ‘opgevoerde’ namen heeft de slaven-adel nooit bestaan. Wel vinden we
in de Surinaamsche 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 eigenares van Maria's Lust: ‘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 ‘Boedel J.E. van Onna’, als directeur: ‘Bienvenu van van Onna’. Al zullen
dit, naar we mogen aannemen, nog geen echte geslachtsnamen zijn geweest zuiver gebonden als 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'Isle. 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 voorzetsel voor.
Wolbers 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
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eigendom.’ (Lichtveld en Voorhoeve, 1980: 261). 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 Louisa
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
nakomelingen-tot-in-lengte-van-dagen. Het klinkt 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 zijn gesneeuwd.’
Hollandse namen? Inderdaad zijn er heel wat Surinamers die ‘gewoon’ Jansen,
Verwey of De Vries heten en tal van namen zijn ontleend aan plaatsnamen in
Nederland en aan, Nederlands-talige plaatsnamen in het buitenland: Amsterdam,
Amstelveen, Lisse, Naarden, Oostvriesland, Hilversum, 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), Willemzorg, Morgenstond, Tyrol, (De) Vrede, Rustwijk, Labadie, Horb
(Van ‘Horeb’?), 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 typisch-Coroniaanse familienaam. Maar het zijn dikwijls juist namen die
zo'n ‘Hollandse’ 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 aanvullingen of, eventueel, opmerkingen
(Oudschans Dentz, 1941).
1. Omkeringen: Madretsma, Negreb, Ffohkreb, Lemmob, Nodnarb, Essed, Reyaard,
Nemelc, Dlohreg (Tdlohreg), Remark, Yvel, Snetrem, Rellum, Nekrum, Rahan,
Yssan, Neslo, Mehcis, Tims, Treklots, Snomolas. (Lede, Room, Emad?, Reemnet,
Elodi?, Noslin, Nelom, Reyeg, Mehciz, Etnel, Reteig, Letnom, Netteb, Saam,
Grebnijw, Remak, Nosmas, Revalk, 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 zekere
A. Raahcspink. In Bossers' Beknopte Geschiedenis der Katholieke Missie in
Suriname (Gulpen, 1884) heet dezelfde persoon Anthony Raspin (Dierick, 1982).
2. Letteromzettingen: Buillab-Ballub, De Vries-Served, Einaar-Raanei,
Akkerman-Namrekken, Limes-Liems, Leurs-Sleur (O'Niel-Nielo, Clemen-Clenem,
Salmijn-Mijnals? Nichol-Lokhin? De Vries of De Fries-Fedries, Ringtrens-Snertring?
Leys-Seyl, Schot-Tosch, Loth-Thol.) (Naast hun officiële naam hadden veel plantages
dikwijls ook nog een inofficiële, 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 combinatie ‘Akkerman-Namrekken’. Nu staat er
in die Almanak van 1839 a c h t e r de merkwaardige doch officiële plantagenaam
‘Namrek’ als ‘negernaam’ vermeld: ‘Kerman’. In het Engels bestaat er een woord
‘decoy’, dat is afgeleid van het Nederlandse ‘eendekooi’. 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.)
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3. Lettergreepverwisselingen: Coerland-Landkoer, Fortuin-Tuinfort, Kustner-Nerkust,
Da Silva-Vasilda, Slengarde-Gardeslen, De Vries-Vriesde, De Veer-Veerde,
Wiikens-Kenswil en Kensmil, Treurniet-Nietreuren. (Keizer-Serkei, Rietdak-Dakriet?,
Meerten-Reemnet, Kustner-Nerkust, Gordon-Dongor,
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Kruyne-Nekrui, Steenbok-Boksteen, Sieger-Gersie?, Elmont-Montel, Tralies-Liestra,
Miranda-Randami?, Wonder-Derwon en, misschien een combinatie van 1. en 3:
Ringtrens-Snertring.)
4. Afkapping van namen: Dragten-Dragt, Labadie-Labad, Fernandes-Fernan,
Lionarons-Lionaar, Sevenoaks-Venoaks, Arrias-Rias, Westfalen-Westfa. (Van der
Veld-Derveld?, plantagenaam Rose Valey-Roseval, Houtsnijder-Houtsnij;
Vonséca-Vonsé, La Parra-Lapar.)
5. Namen met toegevoegde letters: Einaar-Beinaar (Tyndall-Tindalli, Klei-Kelei?,
Vrede-Vreden, Steward-Stjeward, York-Yorks.)
6. Namen met weggelaten letters: Coutinho-Cotino, Fonseca-Vonska,
Monsanto-Osanto, Nahar-Naar, Polak-Plak, Samuels-Anuels. (Drielingen-Dielingen,
Rietveld-Ritfeld. De mogelijkheden Horeb-Horb en Henar-Einaar, waarbij we moeten
bedenken dat Horeb en Henar plantagenamen waren, hebben we al eerder naar
voren gehaald.)
7. Verwisseling van R-L en G-K: (typisch voor het Sranan!): Guicherit-Kieserit en
Keisri, Robles-Lobles, Lelyveld-Relyveld. (Rodrigues-Lodrigues. Verder willen we
hier dan ook maar noemen: Godfried-Codfried en Balfour-Dalfour.)
Het zal duidelijk zijn dat de laatste vier categorieën, in tegenstelling tot de eerste
drie, voor het overgrote deel verbasteringen zijn. Zo is trouwens Pinas naar alle
waarschijnlijkheid afkomstig van de Joodse naam Espinache, alhoewel - volgens
Koenen - een ‘pinas’ ook een grote roeiboot is. Duidelijke verbasteringen uit het
Engels zijn: Haafwee (fonetisch) en Halfhuid (een ver-Nederlandsing van Halfhide).
Sporkslede lijkt op het eerste gezicht het omgekeerde van ‘edelkorps’. Maar nee:
deze naam zal eerder iets te maken kunnen hebben met Generaal-Majoor H.E.
Baron van Spörcke, eens een Gouverneur-ad interim. Er waren twee plantages die
respectievelijk ‘Sporksgift’ en ‘Land van Sporksgift’ heetten. (Vgl. de plantagenaam:
‘Friderici's Gift’ en ‘Crommelin's Gift’.)
Een aantal slaven behield bij de vrijlating, op eigen verzoek of bij gebrek aan
fantasie, de naam die ze waarschijnlijk reeds als slaaf droegen. Voor zover onze
verzameling reikt geven ze alle, op één uitzondering na, fraaie slavendeugden weer:
Vreedzaam, Goede, Grootfaam, Geluk, Goedhoop, Pracht, Glans, Blijheid,
Vertrouwd, Getrouw, De Getrouwe, Omzigtig, Braaf, Braafheid, IJveraar (de naam
van een Hernhutter-katechist), Zorgvol, Vreugd, Gallant, Tevreden, Vlijtig, Groeizaam,
Profijt, Zorg, Bedacht, Amiabel en - helaas - Somber.
Artikel 22 van het Gouvernementsblad 1832, no 2 schreef voor dat aan een
vrijgelaten of vrijgekochte slaaf ‘geen familienaam van eenig in de respective
Koloniën woonachtig geslacht of individu ook niet de familienaam van den vorigen
Meester (mocht) worden gegeven’ (Oudschans-Dentz, 1941). In Nederland heten
mensen Naaktgeboren, Dekwaadsteniet, Poepjes en Schoonheijt en volgens Kees
Fens laat de Nederlandse geest zich voor negentig procent weergeven in cijfers;
‘de rest zit in de poëzie en de polders’ (Volkskrant, 15-1-'79). Waar die aanleg toe
kan leiden blijkt uit namen die Nederlandse kolonisten in Nederlands-Indië soms
gaven aan hun halfbloed-nakomelingen: Bokkekeutel, Duytendief, Rottekies, Stinkert,
Uyewind en Viezerik (Visker, 1983). In Suriname is het zo ver nooit gekomen. Wel
ontmoeten we daar: Graanoogst, Druiventak, Bakboord, Nooitmeer, Banket, Poeder,
Credit, Mozart, Koningsbloem, Inkt, Anijs, Katoen, Kogeldans, Seinpaal, Korenveld,

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

Potmis, Zweeb, Gouvernante, Chocolaad, Potaarde, Lepelblad, Huisraad,
Hongerbron, Slagveer, Tijdmeter, Sandaal, Rentenier, Zoutpan, Vlieggans,
Zuiverloon, Stroomnat, Koningferander, Koningverdraag, Slagtand en Blufpand. ‘Blufpand’? - De Surinaam-
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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 merk:
“Papagaaieiland één scheepslengte uit Bluffpoint”’.
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
Chandler. De naam Ferrier echter kreeg, merkwaardig genoeg, een Franse uitspraak.
‘Jackson’ is, volgens Surinaamse dragers van die naam, een Engelse verbastering
van ‘Djankuso’. Een grootopperhoofd van de Saramacaners heeft deze,
oorspronkelijk Afrikaanse, naam nog gedragen. Het omgekeerde geschiedde met
het Engelse ‘Miss Jane’. Vroegere slaven van deze dame ver-Afrikaansten, in elk
geval verbasterden, 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 volksmond was gesierd met
het mooie en rake Gadowakatiki.
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Enkele chronogrammen uit Suriname
Wilfried Dierick
Nadat op 21 januari 1821 de grote brand een belangrijk deel van Paramaribo in de
as gelegd had, waarbij ook de ‘Roomsche Kerk’, een gewoon huis aan de
Wagewegstraat, verloren was gegaan, schreef de toenmalige Pastoor Wennekers
aan zijn vriend Le Sage ten Broek een brief.
‘Nadat ik (...) ons plan om eene nieuwe Kerk te bouwen, door gebrek aan
genoegzame deelneming, vooreerst tenminste, had opgegeven, heeft de
Goddelijke Voorzienigheid, welligt over het gezigt van ons, sedert drie
jaren vervallend Godshuis, vertoornd, terwijl wij lang tusschen het
repareren der oude en het bouwen ener nieuwe Kerk, besluiteloos bleven,
dezelve, nevens de andere puinhoopen van Paramaribo, ter neder
geworpen; ons, als het ware, verpligtende, Hem eene waardige woning
op te rigten’. (De godsdienstvriend, VIe deel, 1821).
Aanvankelijk besloot men toen het huis van een weldoenster, de ex-slavin Anna
Martina van Schelkes (genoemd naar haar vroegere eigenaar en erflater Schelkes),
waar men noodkerk hield, tot een nieuwe kerk om te bouwen.
‘Doch Wennekers wilde meer: een steenen kerk en 'n mooi plein als een
reclame voor de Missie.’ (Abbenhuis, 1983: 220).
Helaas heeft Wennekers dit zelf niet meer mogen meemaken. Hij stierf in 1823;
maar in 1824 kon zijn collega Van der Horst een Joodse schouwburg ‘De Verrezene
Phoenix’ - gelegen aan de Gravenstraat op de plaats waar de tegenwoordige
kathedraal staat - aankopen.
‘Dit gebouw was weleer het eigendom van een voornaam Portugeesch
Joods Heer La Parra geweest. Het verdient opmerking, dat een Jood,
wiens familie weleer door vervolging in Spanje, dat land heeft moeten
verlaten, en zich in de Colonie gevestigd heeft (...) een hem toekomend
gebouw, dat voor een comedie had gedient, verkoopt om gebruikt te
worden en te dienen (want hij wist het vooraf) voor een godsdienst, welke
zijne familie weleer zo sterk vervolgd heeft’ (Lammens, z.j.: 165).
Op dit gebouw werd een torentje met een kruis geplaatst en de enige verdere
wijziging in het uiterlijke van de vroegere schouwburg was een zogenaamd
‘chronogram’ op de voorgevel. Een chronogram of ‘jaarschrift’ is een tekst waarin
letters die tevens Romeinse cijfers zijn, opgeteld, het jaartal vormen, dat door de
tekst herdacht wordt: M = 1000; D = 500; C = 100; L = 50; U = V = 5; W = V + V =
10; IJ = Y = 2 en I = 1. De inrichting 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 luidde:
‘In Isto transfIgUrato LoCo offerIMUs nUnC soLI Deo Vero.’
‘In deze van gedaante veranderde 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 ineenvloeien, merkt Lammens nog even
fijntjes op:
‘Het is zeker een bewijs van de groote verdraagzaamheid en de weinige
gevoeligheid der Joodsche natie’ (Lammens, z.j.: 165).
Het chronogram is waarschijnlijk 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 chronogrammen 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
Nederlanders, 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 chronogram in het Engels
(Nieuw-Nickerie 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 chronogram, waardoor op een toen uitgegeven
gedachtenisprentje de volgende regels konden worden afgedrukt:
‘MaY goD VIsIbLY bLess YoUr VerY CharItabLe Work In oUr CItY’. (1895);
‘Is De Ware Wens UWer InnIg Dankbare LeerLIngen Van De sInt
CLarasChooL’. (1945).
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Muskietenjacht
Eva Essed-Fruin
In zijn artikel in het Jan Voorhoeve-nummer van OSO (mei 1984) ‘An early source
for 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
source’, 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 Dictionary dateert van 1583. In de geciteerde tekst wordt ‘musketas’ een
Spaanse benaming genoemd. In alle daarop volgende 8 citaten uit de 17e eeuw
wordt het woord (in verschillende spellingen) toegelicht, of vertaald door ‘gnats’.
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’.
Het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) is helaas minder uitvoerig. Het
oudste citaat voor muskiet 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 dat het
leenwoord reeds ingeburgerd was in het Nederlands 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 als makita zijn behouden, van waaruit het in het
Nederlands van het 17e eeuwse Suriname terecht kan zijn 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 Het is jammer dat het WNT geen vindplaatsen geeft
voor muskiet vóór 1695, maar misschien dat niet geëxcerpeerde scheepsjournalen
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, zou 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 exacte 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 hij 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 wellicht
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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Verslag Amsterdam creole workshop, april 1985
Herman Wekker
Van 10 tot en met 12 april 1985 vond in het nieuwe P.C. Hoofthuis (Letterenfaculteit)
van de Universiteit van Amsterdam een internationale Workshop plaats over het
thema ‘Universals versus substrata in Creole genesis’. Met financiële steun van de
Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) konden
vijf vooraanstaande Creolisten uit de Verenigde Staten worden uitgenodigd: Derek
Bickerton (Hawaii), Ian Hancock (Austin, Texas), John Holm (New York), Salikoko
Mufwene (Athens, Georgia) en Gillian Sankoff (Philadelphia).
Het organiserende comité bestond uit: Mervyn Alleyne (Jamaica/ZWO,
Amsterdam), Jacques Arends (ZWO, Nijmegen), Hans den Besten (Amsterdam),
Glenn Gilbert (Carbondale, Southern Illinois/ZWO, Nijmegen), Geert Koefoed
(Utrecht), Pieter Muysken (Amsterdam), Pieter Seuren (Nijmegen), Norval Smith
(Amsterdam) en Herman Wekker (Nijmegen; voorzitter). Toegang tot de Workshop
was helaas beperkt tot 35 personen. Dit was een voorwaarde die door ZWO werd
gesteld aan de financiering van de Workshop, teneinde het onderlinge overleg en
het uitwisselen van ideeën zo optimaal mogelijk te maken.
Het thema van de Workshop (‘Universals versus substrata in Creole genesis’) is
door het organiserend comité als volgt omschreven:
In de huidige linguistiek is nogal wat discussie gaande over mogelijke
verklaringsmodellen voor het ontstaan van Creoolse talen.
Het is bekend dat Creoolse talen onder vaak extreme situaties ontstaan
zijn. Tevens blijken Creoolse talen - welke ook hun Europese voedstertaal
is - belangrijke linguistische overeenkomsten te vertonen. Vraag is nu via
welke processen Creoolse talen tot ontwikkeling komen en waar zij hun
structuur, hun grammatica, aan ontlenen.
Eén stroming binnen de moderne linguistiek, vertegenwoordigd in
Bickertons Roots of Language (1981), ziet dit probleem in het licht van
taal-universalia. Volgens deze stroming hebben Creoolse talen hun
oorsprong in taalcontactsituaties waar communicatie via bestaande
natuurlijke talen onmogelijk is geworden. De in deze situaties tot
ontwikkeling komende rudimentaire contacttalen of pidgins zullen eenmaal als moedertaal overgedragen op kinderen - door de nieuwe
generatie tot volwaardige (Creoolse) talen ontwikkeld worden op basis
van de ieder mens aangeboren Universele Grammatica, die de structuur
van individuele talen bepaalt. Er valt volgens deze zienswijze te
verwachten dat juist Creoolse talen de Universele Grammatica in haar
eenvoudigste, minst gemarkeerde, vorm zullen weerspiegelen.
Een belangrijke groep Creolisten, vertegenwoordigd door o.a. Alleyne's
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Comparative Afro-American (1980), stelt daartegenover dat vele
kenmerken van de Caribische Creoolse talen kunnen worden teruggevoerd
op structurele eigenschappen van de Westafrikaanse talen van de
vroegere slaven en van niet-standaarddialecten van de Europese
voedstertalen, gesproken door de vroegere plantage-opzichters. Op deze
wijze zouden veel kenmerken van Creoolse talen die de universalistische
school aan de Universele Grammatica toewijst, als
substraateigenschappen kunnen worden (weg)verklaard. Creoolse talen
zouden in deze visie eerder gezien moeten worden als resultaat van
linguistische assimilatieprocessen dan als taalkundige creaties uit het
niets.
Het doel van de Workshop was een aantal internationaal bekende Creolisten die
één van beide richtingen vertegenwoordigen, in 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:
Glenn Gilbert

Déjà vu, or where have I seen that
before?

John Holm

Substrate diffusion

Mervyn Alleyne

Substratum influences - guilty until
proven innocent

Jacques Arends

Genesis and development of the Sranan
copula

Peter Mühlhäusler

The development of adjective-noun order
in Tok Pisin

Marta Dijkhoff

The past participle in Papiamentu:
introductory observations

Gillian Sankoff

The New Guinea in Tok Pisin

Claire Lefebvre

Relexification in Creole genesis revisited:
the case of Haitian Creole

Hans den Besten

On the genesis of negative doubling in
Afrikaans

Hein Eersel

Aspects of the universals versus
substrata controversy

Derek Bickerton

Creoles and West African Languages: a
case of mistaken identity

Norval Smith

Function words and the substrate

Pieter Muysken

The syntax and morphology of P in the
Creole languages

Salikoko Mufwene

Universalist and substrate theories
complement one another
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Corne Universals, substrata and the
Indian Ocean Creoles: a plea for a
non-confrontational approach
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Pieter Seuren & Herman

Wekker Semantic transparency as a
factor in Creole genesis

Hilda Koopman

West African and Haitian syntax

Ian Hancock

A componential approach to Creole
genesis

Alle aanwezigen vonden de Workshop een groot succes. Hier volgt het verslag
dat het organiserend comité inmiddels aan ZWO heeft gestuurd (met dank aan Hans
den Besten, die de eerste versie ervan heeft verzorgd):
De Workshop ‘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. Hierbij
mag niet onvermeld blijven het Surinaams eet- (en dans-)festijn op de
avond van de tweede dag, dat zeker tot de sociale cohesie heeft
bijgedragen.
Als eerste indruk van deze Workshop zou gegeven kunnen worden, dat
het gekozen onderwerp de meeste sprekers, waaronder Derek Bickerton,
de verdediger van het universalistische standpunt bij uitstek, ertoe
gebracht heeft, lezingen te houden over eventuele substraatinvloeden
(en in één geval: adstraat- en superstraatinvloeden) in de syntaxis en
morfologie van Creoolse talen. Deze 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 classificatie.
Als eerste groep valt er een vijftal lezingen met een aanhangsel van nog
twee andere lezingen te onderscheiden die rechtstreeks de tegenstelling
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’ Mervyn
Alleyne, daarin later bijgestaan door de lezing van Hein Eersel, het
bestaan van Afrikaanse culturele en linguistische continuïteiten als
belangrijke factoren bij het ontstaan van de Caribische Creoolse talen.
Zowel bij Alleyne als bij John Holm (key speaker), die overeenkomsten
tussen het Hawaiiaanse Creools en de Caribische Creooltalen poogde
te verklaren als het gevolg van het overplanten van Caribisch-Creoolse
taalelementen naar Hawaii, viel een zeker dédain tegenover
universalistische theorieën niet te ontkennen. Geheel hieraan tegengesteld
was de lezing van Derek Bickerton (key speaker), die op grond van
verschillen in bindingseigenschappen tussen enige Westafrikaanse talen
enerzijds en het Saramakkaans en Haitiaans anderzijds substraattheorieën
met beslistheid van de hand wees. Deze in een modern generativistisch
jasje gestoken lezing vermocht overigens ook Bickertons
mede-generativisten in de Workshop nauwelijks te overtuigen. Wel kreeg
Bickerton lichte steun in de lezing van Ian Hancock (key speaker), die
zich bezighield met het ontstaan van het Krio alsmede met de differentiatie
tussen de verschillende Engelse Creooltalen. Zowel in oppositie met de
opvatting van Bickerton als met die van Alleyne was de lezing van Pieter
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Seuren en Herman Wekker, die het belang van het Semantisch
Transparantieprincipe verdedigden voor het ontstaan van Creoolse talen.
Zij poogden een werkbaar transparantiecriterium te ontwerpen, en aldus
een integratie van universele en substraatinvloeden tot stand te brengen.
De reeds lange tijd door Bickerton verdedigde opvatting als zouden
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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 Bickertons 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 Dijkhoff,
Herman Wekker, Guy Hazaël-Massieux, Dennis Makhudu, Jorge Labadie Solano, Salikoko
Mufwene, Pieter Seuren. Voorste rij van links naar rechts: John Holm, Ian Hancock, Peter
Mühlhäusler.
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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 substraattheorieen kleven. Men gaf Bickerton toe dat substraatinvloeden inderdaad vaak
op te losse gronden worden aangenomen. Anderzijds valt niet aan de
indruk te ontkomen dat er zulke invloeden zijn. Men was unaniem van
mening dat de methodologische aspekten van dit onderzoek verder
uitgediept dienen te worden.
Positief was het door de buitenlandse gasten uitgesproken gevoelen, dat
dit de eerste conferentie over Creoolse talen was geweest waar met
werkelijke diepgang en gerichtheid over het onderhavige probleem
(universalia vs. substraatinvloeden) was gesproken. Voor de Nederlandse
Creolisten was de Workshop buitengewoon nuttig en stimulerend.
De Workshop zal resulteren in een boek onder redactie van Pieter Muysken en
Norval Smith (waarvoor reeds enkele aanbiedingen van uitgevers binnen zijn) met
(een selectie van) de papers van deze driedaagse bijeenkomst. Verwachte
publikatiedatum: eind 1985/begin 1986.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

103

Reacties en berichten van lezers
Naar aanleiding van de recensie van Opo Sten/Geluiden door Rabin Gangadin in
OSO 3/2 (december 1984) ontvingen wij het volgende ingezonden stuk van de
Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisties voor Surinamers te Utrecht
(brief d.d. 27 maart 1985):
Geachte redaktie,
In de laatste OSO heeft u een recensie geplaatst van Opo Sten/Geluiden, een
bloemlezing van Surinaamse proza en poëzie.
In deze recensie worden 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 recensie 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 Surinaamse auteurs.
Het initiatief tot Opo Sten is geboren uit belangstelling voor wat Surinamers op
literair gebied produceren in Nederland. Reguliere uitgeverijen doen betrekkelijk
weinig op dit gebied. Het gaat dus om literaire produkten. De redaktie, deskundig
op taalkundig en literair gebied, is uiterst conscientieus 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 verschillende Surinaamse talen (met
Nederlandse 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 samenstelling is tenslotte geweest het
literatuuronderwijs dat Surinaamse kinderen op school krijgen. Door het N.B.L.C.
is het zeer positief beoordeeld (zie bijlage) en het zal dus in vele bibliotheken
verkrijgbaar zijn.
Hoogachtend,
w.g.
Marianne Groen
(voorlichting)
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Bijlage bij brief M. Groen
Geluiden/Opo Sten
onder redaktie van G. Ashruf, J. Baldewsingh, M. Groen en anderen.
Een uitgebreide bloemlezing proza en poëzie van Surinaamse 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 selektie uit het werk van 29 meest bekende - maar ook
debuterende dichters en schrijvers, die in Nederland wonen. Zo werd werk
opgenomen van auteurs als Paul Middellijn, Jit Narain, Astrid H. Roemer, Judith de
Kom, Chitra Gajadin, Blaw Kepanki, Charietje Choenni, Julian With, Sylvia Singh
en vele anderen. Het voorwoord werd geschreven door Benny Ooft.
Voorzover niet direkt in het Nederlands geschreven, zijn de opgenomen bijdragen
(in het Sarnami, Sranan Tongo 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 selektie 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 ‘must’.

Geluiden/Opo Sten is verkrijgbaar bij de boekhandel of de uitgever.
Prijs f. 21,80 (inkl. verzendkosten).
Het boek kan besteld worden door bovenvermeld bedrag over te maken op girorek.
nr. 3055783 t.n.v. Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties 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 Instituut voor Neerlandistiek (Universiteit van Amsterdam) is Paul Hollanders
afgestudeerd op een doctoraal-scriptie over leven en werken van de 18e-eeuwse,
in Suriname woonachtige planter-dichter Paul François Roos (vooral bekend van
zijn Schets van het plantaadje leven en Myn negerjongen, Cicero). Op grond van
systematisch bibliotheek- en archiefonderzoek heeft hij het vroegere onderzoek van
prof. dr. Jan Voorhoeve aanzienlijk kunnen completeren. Vooral over het culturele
leven in de kolonie Suriname en de plaats die Roos daarin bekleed heeft, is veel
nieuw en interessant materiaal aan het licht 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 afd. Documentatie Nederlandse Letterkunde van het Instituut (Spuistraat 134 te
Amsterdam). Het adres van drs. Hollanders luidt: Cannenburchstraat 70 te
Rotterdam.
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Nog een Aphra-Behnprobleempje
De naam Oroonoko is wellicht een fantasieproduct van de schrijfster. Toch is het
merkwaardig, dat de riviernaam Orinoco in 18e-eeuwse publicaties precies zo
gespeld wordt (nog in de Engelse vertaling van Alexander Von Humboldt's
reisverslag: Personal Narrative [...]. London 1821).
Als deze letterlijke overeenkomst geen toeval is, hebben we een nieuw probleem:
waarom noemde Aphra haar hoofdpersoon naar deze rivier?
Dr. C.N. Dubelaar
Sterremuur 47
9753 AT Haren

Cursussen Sarnami en Sranan
1. Evenals dit jaar zullen vanaf september 1985 twee cursussen Sarnami verzorgd
worden door de Stichting Sarnami Nederland (Regentesselaan 114, 2562 EE Den
Haag), namelijk voor Sarnami-sprekers (behandeling van de grammatica, 1 uur per
week), en voor hen die nog geen kennis van het Sarnami bezitten (grammatica,
elementaire conversatie, 2 uur per week). Docenten: Jit Narain en Rabin S.
Baldewsingh. De cursussen worden in de avonduren gegeven; behalve
materiaalkosten is geen cursusgeld verschuldigd.
Inlichten en opgave: tel. 070 - 458305.
2. In het cursusjaar 1984/85 is aan het Instituut voor Oosterse Talen van de
Rijksuniversiteit te Utrecht (Lucas Bolwerk 5, 3512 EG Utrecht) een cursus Sarnami
voor beginners georganiseerd. Bij voldoende deelname zullen vanaf september
1985 overdag de volgende cursussen worden gegeven, die voor studenten
(behoudens toestemming van de hoofdvakrichting) als bijvak of keuze-onderdeel
kunnen gelden:
a) een cursus voor gevorderden (tekstlezen en conversatie), 1 of 2 uur per week;
b) een beginnerscursus (grammatica, conversatie op elementair niveau), 2 uur
per week - voor deze cursus is enige kennis van het Sarnami geen vereiste.

De cursussen zijn ook toegankelijk voor niet-studenten, die zich daartoe kunnen
laten inschrijven bij de universiteit als ‘toehoorder’ (inlichtingen hierover: tel. 030 531623, 531629, 531642).
Begin september wordt een voorbespreking gehouden, waarop o.a. de uren
worden afgesproken.
Inlichtingen en aanmelding (zo mogelijk vóór augustus) bij de docent (dr. Th.
Damsteegt), tel. 030 - 392136 (b.g.g. 392126).
De Stichting voor Welzijnsbehartiging van Surinamers in de provincie Utrecht
(S.W.S.U.) organiseert jaarlijks avondcursussen Sranan voor beginners en
gevorderden. Nieuwe cursussen beginnen in september; tijdige opgave is gewenst.
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Voor opgave en inlichtingen over plaats, tijd, cursusgeld etc.: S.W.S.U.,
Catharijnesteeg 6, 3512 NZ Utrecht, tel. 030 - 334323.
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‘Uma Makandra’
Bij Surinaamse vrouwen bestaat van oudsher grote belangstelling voor deelname
aan aktiviteiten binnen de eigen gemeenschap.
Ook in Nederland is de behoefte aan aktiviteiten samen met en georganiseerd
door Surinaamse vrouwen groot.
Met dat doel sluiten veel Surinaamse vrouwen zich aan bij bestaande Surinaamse
vrouwengroepen of nemen zelf het initiatief 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
terreinen zoals racismebestrijding, zwarte vrouwenstrijd, werkgelegenheid,
abortus-strijd, lesbische zwarte vrouwenstrijd. Informatie over hoe gedifferentieerd
de Surinaamse vrouwenbeweging is, welke haar ideeën en strijdpunten zijn, is
waardevol voor de Surinaamse vrouwen zelf en voor hen die een daadwerkelijke
bijdrage willen leveren aan dit emancipatiestreven.
Om deze redenen is op initiatief van het Landelijk Overleg van Surinaamse Vrouwen
een inventariserend onderzoek verricht naar het funktioneren van Surinaamse
vrouwengroepen.
Het resultaat is neergelegd in de brochure:
Uma Makandra, Verslag van een onderzoek naar de betekenis van een
Surinaamse vrouwengroep voor Surinaamse vrouwen.
43 Surinaamse vrouwengroepen in Nederland waren betrokken bij dit onderzoek.
Vrouwen vertellen 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 belangrijke invloed op haar bewustwording als Surinaamse
vrouw in de Nederlandse samenleving.
De brochure is aan te bevelen als ondersteunend materiaal bij het Surinaamse
vrouwengroepswerk.
De brochure bevat een lijst van Surinaamse vrouwengroepen in Nederland. Het
is 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 Solidariteitsbeweging Suriname.
Prijs f 7,50 exclusief, f 9,10 inclusief portokosten te bestellen bij:
- De Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers, Oudegracht
312, 3511 PK Utrecht. Gironummer 3811800 o.v.v. ‘Uma Makandra’.
- Solidariteitsbeweging Suriname, Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht. Gironummer
3371328, o.v.v. ‘Uma Makandra’.

Voor nadere informatie over dit boekje kunt U zich wenden tot het basisteam
Vrouwenwerk van de Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers.

Tijdschrift Bhasa
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Sinds december 1983 brengt de ‘Kulturele Werkgroep 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 (incl. verzendkosten) op
girorekening 3884158 t.n.v. H. Vruggink te Leiden, onder
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vermelding van het gewenste nummer en aantal. Verkrijgbaar zijn op dit moment
de nummers 1/4 (augustus 1984), 2/1 (december 1984) en 2/2 (maart 1985). Tegen
contante betaling zijn losse nummers ook verkrijgbaar via D. Baldewsing,
Regentesselaan 114, Den Haag en Th. Damsteegt, Lucas Bolwerk 5, Utrecht.
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Recensies
Chitra Gajadin, Kab ke yaad//Van wanneer een herinnering. Den Haag:
NBLC 1984
Jit Narain, Mange ghat pe jiwan jhele//Wie wil wonen op de oever Kahen
naw samundar khewe//Waarom koerst hij naar de zee. Den Haag: eigen
beheer 1984.
In de laatste dichtbundel van Chitra Gajadin zowel als in die van Jit Narain treffen
we van alle gedichten twee versies aan, een in het Sarnami en een in het Nederlands.
In beide bundels wordt de persoonlijke situatie van het lyrisch subject (de persoon
die in een gedicht wordt voorgesteld als degene die beleeft, of heeft beleefd wat er
wordt beschreven: doorgaans de ‘ik-figuur’) gekoppeld aan een collectieve
geschiedenis, die van de Hindostaanse migranten.
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 ziel doolt
kâ sikhlî tose itihâs re // wat heb ik van uw geschiedenis geleerd
Opvallend is, dat de Nederlandse vertaling van de laatste van deze twee versregels
afwijkt van wat er feitelijk in het Sarnami staat: wat heb ik geleerd van u, (o)
geschiedenis. Overigens blijkt uit het gedicht duidelijk om wíens geschiedenis het
gaat (en dat niet een abstracte historische notie is bedoeld), daar doet de afwijkende
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 identificatie. De
identificatie wordt hier nadrukkelijk als probléem gesteld, de vraag naar de
mogelijkheid (of onmogelijkheid) van het zich identificeren loopt als 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 zinvolle samenhang. De vraag ‘kab ke yaad’ is in feite
namelijk ambigu, letterlijk dubbelzinnig: men kan haar (door de verschillende
grammaticale functies van het woordje
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‘ke’) opvatten als ‘een herinnering aan wanneer?’ of ‘een herinnering van wanneer?’.
In het eerste geval gaat het om een herinnering aan een tíjd die onbepaald is. In
het tweede geval wordt de herinnering zelf, en daarmee ook de mogelijkheid tot
herkenning, voorgesteld als iets waar het lyrisch subject geen macht meer over
heeft. Ze valt als het ware onder de macht van een andere orde, een onbestemd
verleden: het ‘wanneer’. De tijd staat hier als een barrière tussen het lyrisch subject
in zijn actuele situatie en het verleden. De overbrugging vormt een probleem daar
immers de herinnering niet vrij ter beschikking staat. En voor ‘overbrugging’ mag
hier gerust ‘identificatie’ worden gelezen: het lyrisch subject 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 Chitra Gajadin is de directe persoonlijke ervaring de maat aller
dingen...en verhoudingen. De relatie van het lyrisch subject tot collectieve grootheden
als geschiedenis en land, krijgt gestalte in de intimiteit van de eígen verhalen over
ontmoeting en afscheid, herkennen en vergeten.
In het gedicht dat de titel ‘desh’//‘land’ heeft meegekregen, bijvoorbeeld, staan
de versregels:
baki jab toe bel karle

//

maar als je aanbelt

ham gar sankaa
kammaarie kholli

//

doe ik onbevangen open

Opmerkelijk is, dat in de Sarnami-versie de verleden tijd wordt gebruikt (toen je
aanbelde etc.) en in het Nederlands de tegenwoordige tijd, maar die opmerking
plaats ik hier voorlopig nog terzijde. Waar het nù om gaat is, dat deze regels, door
de titel die boven het gedicht staat en het ontbreken van concrete 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 als een (tweede) persoon, letterlijk ‘in de tweede persoon’: jij.
De vraag van de herkenning rijst hierbij haast als vanzelf:
cehraa

//

een gezicht

ek ainaa men

//

in een spiegel

ek cehraa

//

een gezicht

na ham na toe

//

niet ik, niet jij

na toe, na ham

//

niet jij, niet ik

.......
aaj abhi anjaan

//

vandaag ken je het niet

kar lihe kabhi pahicaan

//

maar ooit zul je wel
herkennen

In het slot (sleutel?)-gedicht ‘aapanpan ke baare men’//‘over identiteit gesproken’
wordt deze problematiek voorgesteld als een identiteitsvraagstuk, als een probleem
met betrekking tot het proces van identificatie. Het niet herkennen van het tot een
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‘jij’ gepersonifiëerde gezicht van het collectieve verleden wordt gekoppeld aan het
niet kennen van het eigen gezicht, dat zonder de identificatie is ‘als 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 Chitra Gajadin is dit
uitzonderlijk, in die van Jit Narain is het regel. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat
bij Chitra Gajadin het gezicht in de spiegel (‘niet ik, niet jij/niet jij, niet ik’) dat als blad
van de collectieve ‘boom’ wordt gesymboliseerd, in de volgende versregels vrijwel
onmiddellijk weer wordt gesubjectiveerd en in zekere zin gepersonifieerd: ‘oerila
kahaan se kahaan’ (=vlieg ik 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
zin 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:
hinyâ thâlâ pe mattî
carhâlâ

//

hier aard ik de pollen aan

hunwâ jar pe barâ rog
barhal hoî

//

daar zal een grote kwaal
de wortels hebben
aangetast

carhe ke âm par carhlî
semar tak

//

in de manjaboom zou ik
klimmen, ik beklom de
kankantrie

betâ bhî bicharal jât,

//

de zoon drijft van mij weg,

Of in een ander gedicht:

betî to bigây gail

de dochter was al
weggegaan

En zo ook:
ihî bahânâ ânkhî milâle

//

benut de kans en laat
blikken elkaar verstaan

sakhî gattâ ke cahtâ se
pakkâ karle

//

bevestig dat liefste met
modder uit 't veld

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’, ‘aji's’ enz. die als
contractarbeiders werden geronseld, de grootouders en overgrootouders van een
hele generatie Hindostanen. In de gedichten 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,
gesubjectiveerd 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 gedicht 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.
Uit het voorgaande mag evenwel niet worden geconcludeerd dat Jit Narain in deze
bundel ‘belerend’ is. Evenals Chitra Gajadin schetst ook hij met poëtische middelen
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een situatie waarin een lyrisch subject waarnemer, middelpunt en zwaartepunt is.
(Zijn lyrisch subject is echter veeleer symbool dan persoon.) Op het psych(olog)ische
niveau van deze schets geeft hij de spanning weer tussen ‘vergeten’ en
‘herinneren’/‘herkennen’ en de bemiddelende functie van de ‘gedachten’ tussen
deze beide polen:
‘dhiyân i khoje guptî ke ant //

gedachten die zoeken 't
eind van het geheim’.

‘Zonder de gedachten is er paniek’, lezen we in het slotgedicht ‘een gebroken
kruik van klachten’.
Ook bij Chitra Gajadin treffen we een soort scharnierfunctie van de ‘gedachten’
aan tussen dezelfde twee uitersten, de antagonisten ‘vergeten’ en
‘herinneren’/‘herkennen’. Zo lezen we bijvoorbeeld in het gedicht ‘sau log ke bic
men’//‘temidden van honderd mensen’:
sonc khaamoshi tak

//

mijn gedachten dwing ik
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madhim kari

//

te temperen

kosis kari aur bhoel jaai

//

en het lukt om te vergeten

......
aaj toke dekh ke
na pahicaan sakali

//

vandaag heb ik je gezien
maar niet herkend

Deze twee laatste regels keren aan het slot van het gedicht weer terug, worden
dan echter vertaald als
ik zal je nooit
meer herkennen
Naast alle reeds genoemde overeenkomsten en verschillen tussen de twee hier
besproken gedichtenbundels, moet tenslotte nog op een zeer kenmerkend
onderscheid worden gewezen. Dit onderscheid heeft betrekking op de structuur. Jit
Narain schrijft in een zeer compacte stijl, onder een grote vormdwang.
Al zijn gedichten uit deze bundel bestaan uit vier strofen van respectievelijk 2, 3,
2 en nogmaals 2 regels. Tussen de eerste en de laatste strofe is er doorgaans
sprake van een duidelijk aanwijsbare associatie, die de gedichten zowel qua vorm
als qua inhoud kracht en evenwicht verleent. Hoewel deze structurele eenheid van
de gedichten de lezer houvast biedt bij het duiden van de vaak zeer complexe
beelden die Jit Narain gebruikt, blijven ze toch dikwijls moeilijk te interpreteren. Dit
doet echter weinig af aan hun sterk suggestieve werking.
Eenzelfde suggestieve kracht is ook de gedichten van Chitra Gajadin eigen, zij
het dan dat die hier op een subtielere wijze tot stand komt. In tegenstelling tot wat
we bij Jit Narain met betrekking tot de structuur zagen, lijkt bij haar de gefixeerde
vorm echter niet van elementair belang te zijn. Hiermee hangt mogelijkerwijze ook
het opmerkelijk losse, vrije verband tussen de devanâgarî (‘Hindischrift’-)tekst, de
getranscribeerde Sarnami-tekst en de Nederlandse hertaling van de gedichten
samen.
De variante lezingen tussen deze drie ‘verschijningsvormen’ van ieder der twaalf
gedichten zijn legio. Ik wees reeds op het verschil in grammaticale tijd, dat soms
wordt aangetroffen tussen de Sarnami-versie en de Nederlandse hertaling (‘baki
jab toe bel karle’, maar toen je belde, wordt in het Nederlands hertaald als: ‘maar
als je aanbelt’) en ook op de versregels ‘vliegt het,/ waar naar toe?’, die
corresponderen met ‘oerilaa kahaan se kahaan’ (letterlijk: vlieg ik vanwaar
waarheen?) in de Sarnami-versie. Opvallend is, dat de Nederlandse versie, waar
er sprake is van afwijkingen, in de regel onpersoonlijker is en dikwijls in de
tegenwoordige tijd staat terwijl in het Sarnami de verleden tijd wordt gebruikt. Het
is verleidelijk, zij het misschien voorbarig, de sleutel voor dit opmerkelijke feit te
willen zien in wat de ik-figuur zegt over haar situatie in Nederland in de eerste strofe
van het titelgedicht ‘van wanneer een herinnering’: ‘zover het oog reikt/ is mijn
bestaan geordend/ er is geen verlangen in mijn hart (/ in de overal heersende stilte/
wordt een oude droom gewekt)’.
Ook wanneer er een oudere (Nederlandse) versie voorhanden is uit een vroegere
bundel van de dichteres (zoals bijvoorbeeld bij de gedichten ‘orhanie’/‘sluier’ en
‘rahmelweg’ het geval is), blijkt die doorgaans trouwens weer af te wijken van de
versie in ‘kab ke yaad’.
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Ik heb hier de twee dichtbundels (van Chitra Gajadin en Jit Narain), die beide in het
afgelopen jaar zijn verschenen vanuit een vergelijkend perspectief trachten te
belichten omdat dit perspectief mij verhelderend leek gezien het voorkomen van
een gemeenschappelijke thematiek. Het spreekt echter vanzelf, dat een dergelijke
comparatieve bespreking het gevaar van eenzijdigheid in zich bergt...., zoals
overigens ieder perspectief bepaalde elementen bespreekbaar maakt en andere
juist weer niet. Voorts lijkt het me niet wenselijk dat er met een recensie
‘volledigheids’-pretenties worden gekoesterd. Het mag wel-
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licht reeds duidelijk zijn geworden, dat mijn oordeel over beide bundels heel positief
is. De respectieve dichters hebben clichés met betrekking tot een toch zeer beladen
thematiek weten te vermijden; hun beelden zijn verrassend, het lezen van hun
gedichten blijft boeien. Een recensie zou daarom zeker niet plaatsvervangend
moeten willen zijn voor het lezen van deze twee gedichtenbundels.
Tom Rellum

De auteur
bis

Tom Rellum (Schoolstraat 35 , 3581 PR Utrecht), is geboren in 1947 te Surabaya,
Indonesië.
Van 1977 tot 1981 candidaatsstudie Indische en Iraanse talen en kulturen te
Utrecht, gevolgd door de doctoraalstudie Algemene Literatuurwetenschap
(1981-1984) eveneens te Utrecht. Schrijft o.a. recensies over Surinaamse literatuur
voor het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum.

Albert Helman, Hoofden van de Oayapok. Roman in vijf redevoeringen,
's-Gravenhage: Nijgh en Van Ditmar 1984, 68 pag. Prijs: f. 21,50.
Hoofden van de Oayapok is het verhaal van een Indiaanse jongen die door een
blanke priester naar Europa is gebracht, na enige tijd daar te hebben gestudeerd
terugkeert naar zijn stam, om daar tot de ontdekking te komen dat hij er niet meer
thuis hoort.
Ongelooflijk knap om een complete roman in nauwelijks zestig bladzijden te
schrijven. Opnieuw wordt bewezen dat de meester zich in de beperking toont. Het
is onvoorstelbaar hoe produktief Albert Helman (over de tachtig jaar) nog is. Sedert
hij in 1925 debuteerde met Zuid-Zuid West schreef hij meer dan dertig grotere
werken, laatstelijk Avonturen aan de Wilde Kust en De Foltering van El Dorado.
Tussen de bedrijven door vervulde hij de hoogste functies, zoals Minister van
Onderwijs en Volksgezondheid in Suriname, en was hij als Gevolmachtigd Minister
verbonden aan de Nederlandse Ambassade te Washington.
Voor zijn literair werk ontving hij de Vijverbergprijs en voor zijn wetenschappelijke
publicaties een eredoctoraat in de Taalwetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam.
Mijn bewondering geldt niet bovenal de gekozen vorm, nl. de tekst gegoten in
toespraken; daarvoor doet Helmans Hoofden van de Oayapok mij te veel denken
aan Multatuli's Hoofden van Lebak.
Ik ben meer onder de indruk van het feit dat iemand van de leeftijd en de faam
van Helman nog de bereidheid en het doorzettingsvermogen heeft om naar nieuwe
vormen te zoeken.
Wat de inhoud betreft is het Helman volledig gelukt om in eenvoudige spreektaal
en zinsconstructie de sfeer te creëren die gebruikelijk is (of moet ik zeggen was?)
in Indiaanse kringen. De geschetste omgangsvormen verwekken keer op keer een
Aha-Erlebnis.
Het meest indrukwekkend is de meesterlijke manier waarop de schrijver de
gespleten ziel van een migrant blootlegt. Deze heeft geen thuis meer, hier niet, en
daar niet.
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De verleiding om het boekje in één adem uit te lezen is dan ook bijzonder groot.
Toch zou ik de lezer willen adviseren - zoals een goed gastronoom betaamt - tussen
de verschillende hoofdstukken een pauze in te lassen.
Hoewel ik zeer positief ben over dit werk, kan ik niet nalaten een kritische
kanttekening te plaatsen.
Ik kan niet bewijzen dat dit werk autobiografisch is, dus ik ga daar niet van uit.
Maar als ik lees hoe ongenuanceerd de hoofdfiguur, Malisi genaamd,
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te keer gaat tegen de blanken, en in het bijzonder tegen de Padres, dan proef ik
daaruit dezelfde minachting die Helman ventileerde in de epiloog van Zuid-Zuid
West waarin hij ten aanzien van de blanken schreef: ‘Sinds eeuwen zijt gij dieven.
Maar weest dan tenminste liefdevolle dieven en geen schurken’.
Er is werkelijk niet veel goeds aan die blanken. Niet aan de liefkozende Padre
die een slechte geur heeft, niet aan de rest die onvriendelijk, ongemanierd en
leugenachtig is, om maar wat te noemen.
Als het werk toch autobiografisch is dan is Helman in zijn oordeel over de blanken
in de afgelopen zestig jaar niet milder geworden.
Maar afgezien van deze plaagstoten is Hoofden van de Oayapok alleszins aan
te bevelen.
Ik ben benieuwd welke Surinaamse voordrachtskunstenaar dit stuk op zijn
repertoire durft te nemen.
D.E.Ch. Wekker

De auteur
Mr. D.E.Ch. Wekker is geboren te Paramaribo op 16 april 1922.
Hij studeerde rechten in Amsterdam. Tot hij in 1984 vervroegd uittrad was hij
directeur van het Gemeenschappelijk Administratielkantoor te Tilburg.

Rabin Baldewsingh, Stifa. Den Haag: Stichting Sarnami Nederland 1984,
55 p. Prijs: f 8,50 (excl. portokosten). Adres: Regentesselaan 114, Den
Haag.
Volgens sommigen begint de Sranan Tongoliteratuur met Johannes King, een
zendeling die reeds in 1864 zijn verslagen in het Sranan schreef. Het duurde tot
1957 voor het volwassen begin van de Sranan-poëzie een feit was: immers toen
publiceerde Trefossa (= Hennie de Ziel) - op aandrang van Jan Voorhoeve - zijn
bundel ‘Trotji’. Van de hand van R. Dobru (= Robin Ravales) verscheen in de zestiger
jaren het eerste (?) proza in het Sranan. Vele Surinamers hebben een bijdrage
geleverd om aan te tonen dat het Sranan - op z'n minst - voldoende mogelijkheden
biedt voor literaire expressie en andere aktiviteiten.
Het cultureel nationalisme met betrekking tot het Sarnami vindt zijn oorsprong in
Nederland. In de tweede helft van de zeventiger jaren gingen de zogenaamde
Sarnamisten, dat wil zeggen de voorstanders van de emancipatie van het Sarnami,
de moedertaal van een groot deel van het Surinaamse volk, ook aan de weg
timmeren. Er verschenen enkele wetenschappelijke publikaties over het Sarnami
o.a. van S.D. Sahtoe-Baynathsah (1975), S. Kishna (1979), R.M. Marhé (1979) en
K. Bajnath (1979). Jit Narain (= D. Baldewsingh) debuteerde met ‘Dal Bhat Chatni’
in 1977. Een groot deel van deze bundel bestaat uit Sarnami-gedichten. Met het
verschijnen van deze bundel begint de (geschreven) Sarnami-literatuur. Vervolgens
publiceerden o.a. Gh. Choenni en Rahi (= R. Ramdas) een aantal Sarnami-gedichten.
Tot nu toe is Jit Narain zeer produktief geweest: hij heeft een viertal bundels op zijn
naam staan. De laatste twee jaren zijn van de hand van Theo Damsteegt
verschillende artikelen over het Sarnami verschenen. De hoeveelheid Sarnami-poëzie
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neemt gestaag toe, maar tot nu toe is er weinig Sarnami-proza verschenen. Slechts
een gering aantal korte verhalen werd o.a. in het blad ‘Sarnami’ gepubliceerd.
In medio 1984 debuteerde de jonge, energieke Rabin S. Baldewsingh met de in
novelle Stifa als Sarnami-prozaschrijver. Voor het eerst is er een lang verhaal
Sarnami Nederland - betekent het begin van een nieuwe Sarnami-bijdrage aan de
Surinaamse literatuur. Stifa is één van de concrete resultaten van de
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groeiende Sarnami-beweging, die zich inspant om een positieve waardering voor
het Sarnami, een Surinaamse taal, los te wrikken...
In de novelle Stifa zijn de hoofdfiguren twee mannen. Het verhaal is een flash-back
en het wordt in de ik-vorm verteld. De sociale relatie tussen de ik-figuur, Kishan,
een maatschappelijk geïsoleerde weduwnaar, die de dood van zijn vrouw niet geheel
heeft kunnen verwerken, en Rajnish, een grijzende, vereenzaamde zwerver, staat
in Stifa centraal.
Kishan is een introverte, rationeel handelende figuur, terwijl Rajnish zijn tegenpool
is. Kishan en Rajnish ontmoeten elkaar voor de eerste keer in een park, waar beide
mannen een vast plekje hebben om duidelijk van de rust en de stilte te genieten.
Deze ontmoeting vormt eigenlijk het begin van hun vriendschap. Enkele dagen na
hun eerste ontmoeting staat Rajnish op een avond - onverwacht - op de stoep van
Kishan, die hem binnenlaat. Al gauw trekt Rajnish bij Kishan in. Het gevolg hiervan
is, dat Kishan in zijn routineus levenspatroon enige ruimte maakt voor zijn nieuwe
vriend. Op den duur worden beide mannen relationeel afhankelijk van elkaar. Wellicht
geldt dit voor Rajnish in mindere mate. In het begin lijkt het alsof Rajnish een
epikuristische mentaliteit heeft. Immers, hij ‘geniet’ van drank, sigaren en... getrouwde
vrouwen. Ondanks de nieuwe vriendschap met Kishan blijft Rajnish zijn oude
levenswijze voortzetten. Soms blijft hij dagen weg. Rajnish blijft zwerven. Hiervan
is hij zich terdege bewust, wat blijkt uit de diverse uitspraken, die hij doet. Ook zijn
vlucht in de drank kan als een vorm van zwerven worden gezien.

‘Sun ná yár.’ U kuch der men apan dúnú háth apan gáthi par se latkáwat
bolíl. ‘Aw calí bihán Nickerie... hamár mái ke dekhe.’ (blz. 35)
‘Luister eens’, zei hij even later, zijn handen losjes op zijn knieën. ‘Laten
we morgen naar Nickerie gaan... mijn moeder opzoeken.’
Zo vertrekken Kishan en Rajnish naar Nickerie, waar de moeder van Rajnish woont.
Volgens Rajnish wil zijn moeder graag Kishan ontmoeten. De auteur geeft in dit
deel van het verhaal een sfeervolle, realistische beschrijving van de busreis naar
Nickerie en van de ruraal-agrarische omgeving.

Hamme sacmuc janáy kí hamlog dúr des jáilan. Thorá der men rastawá
men phir ek pariwartan áil. Surú men rastawá ke ek alang kháli dhán
bowal rahá aur ek alang barká-barká saibáná rahá, jaun men ek se ek
rakam ke gáy carat rahín. Bád men rastawá ke dúnú bagal barkabarká
dhán ke gattá áil (...)
Garíyá se i dhán ke khet pás karat hamme bílkúl bisál lage. Jab taní jor
se hawá áwe, tab dhanwá ek alang se taní plátá hoy jáy, jaise sab kosís
kare hai apne ke i hawá se bacawe ke.’ (blz. 39-40)
Het leek me werkelijk dat ik naar een ver land ging. Korte tijd later kwam
er weer een verandering in de weg. Eerst stond er aan één kant van de
weg alleen maar rijst en waren er aan de andere kant uitgestrekte
savannes, waar allerlei koeien graasden. Later verschenen aan
weerszijden van de weg grote stukken rijstveld (...). Ik vond het geweldig
om met de bus deze rijstvelden langs te rijden. Wanneer de wind opstak,
boog de rijst een beetje naar één kant, alsof hij probeerde aan de wind
te ontsnappen.
In Nickerie aangekomen verneemt Rajnish, dat zijn moeder reeds enige tijd geleden
is overleden. Dit is voor hem een dramatisch moment. Zijn wereld stort in elkaar,
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als gevolg van de dood van zijn moeder, die zijn enige houvast was in dit leven. Nu
blijkt, dat zijn moeder veel voor hem betekende ondanks de ruimtelijke afstand
tussen moeder en zoon. De 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 vriendschap 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
ádmí báte, ego aslí dost.’ blz. 50-51). ‘Weet je vriend (...). Je bent een geweldige
man, een echte vriend.’
En toch komt Rajnish er niet uit. Als hij een werk 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 zinloze van zijn bestaan, het toekomstloze leven
aan. Hij voelt zich niet opgewassen tegen deze listige wereld.
‘Ká karí dost, larí kí ná larí?
Thakáí ke kabjá men hai ham áj,
Ná jání ab ham ká karí
I duníyá ke ek se ek jál se.’ (blz. 55)
‘Wat 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 wereld.’

Rajnish, de ‘heerser’ van de nacht, neemt op een radikale manier ‘stifa’, dat wil
zeggen afscheid van zijn vriend Kishan en ‘ontslag’ 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 ‘Moi se rahiye’ (Het 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 indicatie hiervoor vormt de - in het Sarnami vertaalde
- epigraaf van de Romeinse filosoof Seneca op blz. 5.

‘Kaun hai i jaghán,

‘Welke plaats is dit,

kaun des,

welk land,

kaun koná

welke hoek

i duníyá ke?’

van de wereld?’

Deze epigraaf vormt een eerste confrontatie van de lezer met de diepere
achtergrond van de themakeuze. Een klassieke, oeroude filosofische vraag, die in
de huidige grootstedelijke 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 als 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:
Kishan, 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. Leven 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,
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die van de moeder van Rajnish en tenslotte hangt Rajnish zich op. De zelfdoding
van Rajnish getuigt wellicht van een passieve, pessimistische visie op het leven.
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Wellicht dient de functionele betekenis van de omslagtekening in zo'n filosofische
context geïnterpreteerd te worden. Symboliseert de gebogen boom het veranderde,
vereenzaamde leven van Kishan en/of Rajnish? Of is het geen boom, maar een
weg met vele ‘kronkels’ en zijpaden, die samen het menselijk leven voorstellen? Of
is het toch een boom, ergens in het district Saramacca, een boom die Rajnish goed
kende en waaraan hij zich ophing? Misschien wel: de bril, die het bewijs vormt.
Door de keuze van een moeilijk (filosofisch) thema heeft de schrijver het zich niet
gemakkelijk gemaakt, maar de manier waarop hij dit thema heeft uitgewerkt, is naar mijn oordeel - zeker boeiend en geslaagd. Een boek dat de lezer vanaf de
eerste bladzijde niet loslaat: door de spanning, die op elke bladzijde wordt ervaren,
lees je het verhaal in één ruk uit.
Bris Mahabier

Sally Price, Co-wives and calabashes. Ann Arbor: 1984. 224 pag.
Het leven van de Marrons wordt in de literatuur vaak geromantiseerd, waarbij de
nadruk valt op hun heldhaftige strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid. Als er al over
vrouwen wordt geschreven, dan komen die naar voren als sterke persoonlijkheden
die hun eigen leven bepalen en mannen niet of nauwelijks nodig hebben.
Sally Price rekent met beide opvattingen af. Door een jarenlang intensief contact
met en een langdurig verblijf onder de Marrons van de Pikilio-dorpen die aan de
Boven-Surinamerivier liggen, heeft zij de wereld van Marronvrouwen van zeer nabij
leren kennen. Haar conclusie luidt dat deze vrouwen in hun samenleving een in alle
opzichten tweederangs-positie bekleden.
In Co-wives and calabashes wordt de asymmetrische verhouding tussen mannen
en vrouwen op twee terreinen uitgewerkt: in de relatie van vrouwen tot haar sociale
omgeving (co-wives) en in de relatie van vrouwen tot kunst (calabashes). Tevens
wordt de nauwe samenhang tussen beide terreinen benadrukt, een samenhang,
die ook in onderstaand sêkêti-lied tot uitdrukking komt:
I pená mi dé ên,

Jij schonk haar meer aandacht dan mij,

Ma ná pená mi mêè.

Maar verwaarloos mij niet langer.

U túu da i muyêé.

Wij zijn alletwee je vrouw. (vert. M.L.)

Met spanning zien de Marrons de komst van een baby tegemoet en vurig bidt
men tot de Goden dat de nieuwgeborene een meisje mag zijn. Alleen via het
vrouwelijk geslacht kan in dit matrilineaire afstammingssysteem de lijn van de familie
worden voortgezet. Een familiegroep die geen dochters heeft, is gedoemd tot
uitsterven. Om aan het feit dat meisjes zeer gewenst zijn de conclusie te verbinden
dat vrouwen wel belangrijk moeten zijn, is te voorbarig.
Al vanaf hun prille jeugd worden jongens en meisjes opgevoed in de rol die ze
later als volwassenen horen te vervullen. Voor jongens betekent dit een opvoeding
die sterk is gericht op de wereld buiten het dorp. Zij leren jagen, vissen, kano's en
huizen bouwen en worden al vroeg meegenomen naar de kuststreken. Meisjes
leren de zorg voor huishouden en kinderen op zich te nemen. Hun opvoeding is
sterk gericht op het dorp en de naaste omgeving. Als vrouw zullen ze het dorp alleen
verlaten om naar de nabijgelegen kostgronden te gaan.
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In de Marronsamenleving is de vrouw in bijna alle opzichten afhankelijk van haar
man. Ze verbouwt weliswaar haar eigen voedsel op een eigen stukje
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grond, heeft een eigen huis en een kano om te gaan vissen, maar haar man zorgt
voor de meest geliefde bestanddelen van het dagelijks menu: stukjes vlees of vis.
Hij bouwt haar huis en kano en zorgt voor het noodzakelijke huisraad, dat van
buitenaf moet worden ingevoerd.
Man en vrouw kunnen tijdens hun leven meerdere relaties hebben, die echter
altijd in het voordeel van de man uitvallen. Een vrouw moet het niet alleen goedvinden
dat haar man met een ander trouwt maar ook al zijn affaires verdragen. Als een
man echter bemerkt dat zijn vrouw hem ontrouw is, geeft dat meestal aanleiding tot
scheiding. Een vrouw die door haar man wordt bedrogen, zou in principe ook van
hem kunnen weggaan, maar zij zal die stap niet gauw zetten. De invloed die hij
heeft op haar materiële welzijn maakt haar zeer afhankelijk en onzeker. Geen man
(meer) hebben die voor haar zorgt, betekent armoede, geen vis en vlees meer en
een voortdurend tekort aan zeep, zout, petroleum, lappen stof enzovoort. Een man
daarentegen is in het geheel niet afhankelijk van een vrouw. Zij naait zijn kleren en
bereidt zijn voedsel, maar als zij een van deze taken zou weigeren, kan hij altijd
terecht bij een van zijn andere vrouwen, die erom vechten bij hem in de gunst te
komen.
Een groot deel van het boek gaat over de invloed van Marronvrouwen op artistiek
terrein, een onderwerp waarover tot nu toe weinig bekend is omdat men lange tijd
dacht dat Marrons alleen hun houtsnijwerk hadden, een kunstvorm die uitsluitend
door mannen wordt beoefend. Marronvrouwen zijn evenmin van artistieke talenten
verstoken, al wordt hun ondergeschikte positie ook in de kunst duidelijk weerspiegeld.
De artisticiteit van deze vrouwen komt vooral tot uitdrukking in het maken en
versieren van kledingstukken, in het bewerken van kalebassen en in verbale
expressievormen, zoals liederen.
Door het bewerken van stoffen, een kleurige schouderkap bijvoorbeeld of een
geborduurde hals- of lendedoek, kan een vrouw haar liefdesgevoelens voor een
bepaalde man uitdrukken. Een man kan dat op zijn beurt doen door het snijden van
een mooie kam of het bewerken van een houten bankje. De giften van vrouwen aan
mannen maken echter veel minder indruk en worden veel minder gewaardeerd dan
die in omgekeerde richting. De status van een vrouw wordt onder andere afgemeten
aan de hoeveelheid geschenken die zij in huis heeft, terwijl de fraai bewerkte
kledingstukken die mannen krijgen weinig worden gedragen en soms alleen
tevoorschijn komen om te worden gelucht.
Een andere manier om aan artistieke gevoelens uiting te geven, is het bewerken
van kalebassen. Al in de slaventijd werden van deze vruchten allerlei
gebruiksvoorwerpen gemaakt, zoals schalen om voedsel en water in te bewaren
en lepels. Vroeger was het versieren ervan mannenwerk maar sedert de tijd dat
mannen geld verdienen in de buitenwereld en daar lange tijd blijven, hebben vrouwen
dat werk overgenomen. In tegenstelling tot mannen die de buitenkant van kalebassen
versierden met behulp van gereedschap van ‘buiten’, zoals messen en beitels,
bewerken vrouwen de binnenkant door middel van glasscherven. Zij gebruiken ook
heel andere versieringsmotieven. Een expressievorm die zich bij uitstek leent om
gevoelens uit te drukken is de taal. Met name in sêkêti-liederen kunnen vrouwen
hun gevoelens van wanhoop, teleurstelling, jaloezie en eenzaamheid kwijt. Deze
liederen die spontaan ontstaan en vaak een zeer persoonlijk karakter dragen, zijn
geen aanklacht tegen de maatschappelijke structuren, de seksuele ongelijkheid
tussen man en vrouw of de beperkte bewegingsvrijheid van vrouwen, maar eerder
een individueel protest tegen echtgenoot, schoonmoeder of rivale.
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Sally Price toont ons in haar boek de leef- en belevingswereld van Marronvrouwen
en geeft hiermee een noodzakelijke aanvulling op die literatuur die seksistisch en/of
etnocentrisch is gekleurd. Jammer dat zij zich voornamelijk
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beperkt tot de man-vrouwrelatie. Wij komen zodoende weinig te weten over de
omgang van vrouwen met hun seksegenoten, over het sluiten van eventuele
bondgenootschappen en specifieke vrouwenvriendschappen. Die laatste zijn er wel;
meisjes in de puberteit gaan een hechte band aan met vrouwen die een paar jaar
ouder zijn (mati's genaamd). Wat er van die vriendschappen overblijft vertelt Sally
ons niet. Wel voorspelt ze dat in de toekomst Marronvrouwen nog van zich zullen
laten horen. Enkele vrouwen zijn er namelijk, ondanks hevig verzet vanuit hun eigen
omgeving, in geslaagd hun mannen naar de stad of kuststreken te vergezellen.
Daarmee hebben mannen hun exclusieve toegang tot het leren van vreemde talen,
geld verdienen en ervaringen opdoen in de buitenwereld voorgoed verloren. Wat
de reactie van vrouwen zal zijn op hun nieuwe omgeving? Het wachten is op Sally's
volgende boek.
Maria Lenders

F.H.R. Oedraysingh Varma, Suriname, een apartheidsexperiment met
de allergruwelijkste vormen van Indianen- en negerslavernij. Paramaribo:
Z.U., 1985, 234 pag. f. 29,50.
Nagenoeg elk Latijns-Amerikaans land heeft zo zijn eigen Ché Guevara. Zo ook
Suriname. De Surinaamse geograaf, drs. F.H.R. Oedraysingh Varma, beter bekend
als Ché Varma, is niet alleen sinds jaren politiek actief, maar is ook bezig de historie
- op zijn wijze - te doorvorsen teneinde het heden beter te begrijpen. Of zoals het
het zelf zegt: het heden op de juiste manier te kennen; je eigen historie kennen is
immers je toekomst kiezen.
Onlangs verscheen van zijn hand een boekwerk met de opmerkelijke en voor
velen provocatief aandoende titel: Suriname, een apartheidsexperiment met de
allergruwelijkste vormen van Indianen- en negerslavernij.
Dit boek ziet er goed verzorgd uit en is vooral zeer helder geschreven, zodat het
zeker ook toegankelijk is voor middelbare scholieren.. De auteur geeft een analyse
in Surinaams-Nederlands van de periode vanaf de vermeende ontdekking van
Suriname tot de zogenaamde afschaffing van de negerslavernij, met enige projecties
op de hedendaagse situatie. In zijn proloog stelt hij, dat vele Hollanders niet willen
weten dat wij ook onze geschiedenis kunnen schrijven. ‘Want onze geschiedenis
is de geschiedenis van hun wandaden en brengt hun ware identiteit aan het licht’
(p. 17).
In zijn recente boek heeft Ché Varma veel ‘nieuwe’ feiten verzameld en vooral voor
hen die zijn opgevoed met een standaardwerk voor middelbare scholieren over de
Surinaamse geschiedenis (van Van Dijk en Getrouw) werkt enige saillante
achtergrondinformatie over diverse prominente gouverneurs, die Suriname heeft
gehad, ontnuchterend (zoals omtrent Van Sommelsdijck, Maurits de Rama en De
Frederici). Alleen al daarom is dit boek aan te bevelen.
Het belangrijkste thema van het boek is evenwel de slavernij en de Hollandse variant
erop.
De toegepaste methoden zijn dermate walgelijk dat kennisname daarvan het
denken over blanken zeer vertroebelt en soms (onbewust?) haatgevoelens oproept.
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Toch slaagt Ché Varma er - met zijn af en toe humoristische zinsneden - in voor de
lezer het een en ander verteerbaar te maken. Dat dit boek niettemin een historische
aanklacht blijft, moge duidelijk zijn. Terloops verhaalt Ché Varma om de
‘christelijkheid’ toe te lichten over de sexuele escapades van diverse pausen, die
even walgelijk zijn.
Over de Indianen en hun vernietiging (het continent was per slot van reke-
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ning van hen) schrijft hij terecht met bewogenheid. Onder de kop ‘Indiaanse
edelmoedigheid is Indiaanse zwakte’ geeft Ché Varma aan hoe zij het onderspit
hebben moeten delven. Ter illustratie daarvan de volgende passage: ‘Wanneer
Indianen ten oorlog trekken is dat aan conventionele humane regels gebonden. De
Westerse mentaliteit om de tegenstander in zijn slaap, in de rug of bij verrassing
aan te vallen was hun totaal onbekend. Ze gunden hun tegenstanders zelfs alle tijd
om zich op de aanval voor te bereiden en voorzagen hen soms van wapens indien
ze niet daarover beschikten. De strijd moest op een eerlijke wijze en onder gelijke
omstandigheden plaatsvinden. Daags voor ze ten strijde zouden trekken, troffen ze
reeds voorbereidingen door zich met verf te beschilderen. Het 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 hypocritisch gebod “Gij zult niet doden”, hebben de Christenen de grootste
misdaad tegen de mensheid begaan op hun geweten. Vele volkeren en culturen
hebben ze afgeslacht of tot armoede gebracht door slavernij, die zij met hun bijbel
legaliseerden’ (p. 85).
De houding van met name de Hollanders tegenover negers en andersgekleurden
en de effecten daarvan op de maatschappelijke structuur lopen als een rode draad
door dit boek. In dit verband wijst de auteur erop dat arbitrairiteit (eigenmachtigheid)
én uiteraard ook het superioriteitsdenken van vooral de Noord-West-Europeanen
een belangrijke rol hebben gespeeld. Zo werd bijvoorbeeld niet Vincente Pinzon
maar Pedro Alvares Cabral aangewezen als de vermeende ontdekker van Brazilië,
ondanks het feit dat hij ruim drie maanden later dan Vincente Pinzon op het
Zuidamerikaans toneel verscheen. Pinzon was een mulat: ‘Volgens de
Noordwesteuropese normen (Hollanders en Engelsen) 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 zwarten afgekondigd. Maar dit kon niet lang stand houden, wegens het gebrek
aan blanke vrouwen en omdat sexuele uitbuiting ook een onderdeel van het
uitbuitingssysteem vormde. Diezelfde Van Sommelsdijck moest ten 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 zieke maatschappij en Suriname was tot 1873 volgens Ché Varma een
apartheidsmaatschappij à la Zuid-Afrika.
Behalve interessante en lezenswaardige passages bevat Varma's boek zeer gedurfde
redeneringen. De Surinaamse Ché Guevara, die bekend staat om zijn onafhankelijke
visie, schroomt niet ook Surinamers te bekritiseren. Dat is moedig en geeft zijn
onafhankelijkheid weer. Wel is hij soms in zijn taalgebruik te scherp en zijn
toonzetting is dikwijls te zwaar. Zo schrijft hij over de Marrons (over het woord Djuka
staat een lezenswaardige uitleg): ‘Merkwaardig is dat in onze huidige maatschappij
de afstammelingen van de “laffe” stadsslaven nu neerkijken op de afstammelingen
van deze “moedige” vrijheidsstrijders van Suriname, de Marrons. Een duidelijk
gevolg van het Apartheidssysteem.’ (p. 223). En daarvoor komen we deze (gedurfde
en discutabele) passage tegen over de vele nazaten van de stadsslaven: ‘De
plantageslavernij had hen generaties lang elke gelegenheid ontnomen bepaalde
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eigenschappen te ontwikkelen zoals initiatief, planning en verantwoordelijkheid om
slechts enkele te noemen. Ook waren ze nooit in staat geweest hun persoonlijkheid
en individualiteit te ontwikkelen. De slavernij had systematisch al deze eigenschappen
onderdrukt. Bovendien hadden de vrijverklaarden geen enkel alternatief.’
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Ché Varma heeft een verdienstelijk boek - weliswaar niet met de nodige
wetenschappelijke ‘distantie’ - geschreven en op zijn eigen manier dikwijls emoties
en onbehagen laten doorklinken, soms zelfs op het provocerende af. Maar dat doet
niets af aan de interessante inhoud. Piet Hein als voormalige Spaanse galeislaaf,
schurk en zeerover geportretteerd te zien is voor de ex-gekoloniseerden zeker
belangrijk. De slavernij werd niet zozeer vanuit humanitaire overwegingen afgeschaft,
maar veeleer vanuit economische noodzaak en de contractarbeiders die daarna
kwamen, zijn in Varma's ogen eveneens slaven (geweest). Daarover verschijnt
overigens binnenkort ook een boek van zijn hand.
In zijn conclusies gaat Ché Varma zeer ver. Hij stelt bijvoorbeeld: ‘Waren er in
Suriname geen andere etnische en culturele groeperingen zoals de Hindoestanen
en Javanen geïntroduceerd, dan had Suriname zich waarschijnlijk alsnog kunnen
ontwikkelen tot een Apartheidsstaat volgens het Zuid-afrikaans model. De
confrontatie tussen blank en zwart werd echter door de aanwezigheid van andere
gekleurde bevolkingsgroepen min of meer ondermijnd. De Hollanders zijn er wel in
geslaagd - door hun ervaring met de verdeel- en heerspolitiek - de haat van de
negers tegenover hen min of meer af te wentelen op de andere etnische en culturele
groeperingen’ (p. 224).
Tenslotte nog een pikante stelling van hem (uit een reeks van zeven): ‘Surinamers
hebben geleerd dat ze in hun geboorteland, maar vooral in het land waarvoor ze
langer dan drie eeuwen hun zweet, bloed en tranen hebben opgeofferd,
vreemdelingen zijn. Door deze opoffering kon onder andere uit het
Noordwesteuropese moeras een land als Nederland ontstaan’.
In Suriname, een apartheidsexperiment wordt de Westerse geschiedschrijving
op een kritische wijze onder de loep genomen. Dit boek van een bijzondere
Surinamer zou zeker ook moeten worden gelezen door hen die zich met minderheden
- zoals dat heet - bezighouden. Zij zullen dan begrijpen, dat Surinamers geen
minderheden zijn maar ‘mede-eigenaar van het Koninkrijk der Nederlanden’, om
maar een Surinaamse junkie uit Amsterdam te parafraseren.
Chan Choenni

A.N. Paasman, Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde
van de Verlichting, Leiden: Martinus Nijhoff 1984, 278 pag.
Prijs: f. 49,50.
In de jaren 1791-2 publiceerde Elisabeth Maria Post de driedelige briefroman
1.
Reinhart, of Natuur en Godsdienst. De Reinhart is een unieke roman, het eerste
Nederlandse literaire werk waarin de koloniale situatie en met name de Westindische
slavernij een belangrijke plaats innemen. Hoewel Guiana slechts decor lijkt te zijn
voor de thematiek van ‘natuur en godsdienst’, krijgt de lezer een overrompelend
beeld voorgeschoteld van de Wilde Kust in de late achttiende eeuw en met name
van de daar heersende slavernij. Hoofdpersoon is Reinhart, een Nederlander die
over zijn lotgevallen aan de Wilde Kust in lange brieven verslag doet aan zijn
zielsvriend Karel, die in Nederland is gebleven.
Reinhart (what's in a name!) is naar Guiana vertrokken in de hoop zijn moeder,
door het plotseling overlijden van de vader in financiële moeilijkheden gekomen,
met de daar te vergaren schatten er bovenop te helpen. In Guiana sticht hij al snel
een eigen plantage. Hoewel vaak enzaam maakt hij het goed; zijn plantage
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l'Heureuse Solitude floreert. Zelfs kent hij een periode van geluk, wanneer hij trouwt
en kinderen krijgt. Na de onverwachte dood van zijn echtgenote besluit Reinhart
echter de plantage te verlaten. Met zijn twee kleine kinderen vertrekt hij naar
Nederland, waarmee de roman 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 titel doet vermoeden, niet tot de periode van de
Verlichting. 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 slavernijliteratuur.
‘Twee eeuwen slavernijdiscussie, van Hugo de Groot (1625) tot Isaac 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 Petronella Moens (1817)’ zou dus beter zijn.
Een van de verdiensten van deze studie ligt hierin, 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.)
‘Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten tijde van de Verlichting’ 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 opwekking tot deugd en geloof - zelfs als de deugd niet op
2.
aarde beloond wordt’. 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
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beweging, vóór en zeker niet door het volk, ‘verlicht’ maar voorzichtig en uitgesproken
christelijk. Zeker niet het milieu dat gewelddadig slavenverzet zou goedkeuren!
In dit hoofdstuk behandelt Paasman ook de vorm van de roman, een aaneen-
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schakeling van brieven die de lezer alle emoties en de ontwikkeling van Reinhart
op de voet laat volgen. Paasman concludeert dat deze ‘epistolariteit’ de illusie dat
het een waar gebeurde geschiedenis is versterkt.
In het derde hoofdstuk stelt Paasman het thema van de slavernij centraal, een thema
dat zoals gezegd niet de eigenlijke kern van de Reinhart uitmaakt. Hier laat hij dan
die twee eeuwen slavernijliteratuur, waarvan ook de Reinhart deel uitmaakt, de
revue passeren. Paasman werkt toe naar een ‘hypothetische reconstructie van de
receptie van de lezer’, in gewoon Nederlands: wat zal de toenmalige lezer hebben
gevonden van Reinharts verhaal, en met name zijn houding ten opzichte van de
slavernij? Deze reconstructie moet voornamelijk hypothetisch zijn bij gebrek aan
voldoende recensies en dergelijke uit die tijd.
Allereerst wordt een uitvoerig (en bijzonder boeiend) beeld geschetst van de
slavernijliteratuur die de hypothetische lezer zou kunnen hebben gelezen. Vervolgens
geeft de auteur aan hoe, indien de ‘verlichte’ lezerskring inderdaad deze literatuur
had gelezen vóór zij de Reinhart verslond, zij Reinharts opvattingen over de slavernij
zal hebben gewaardeerd. Hij maakt aannemelijk dat zij Reinharts opvattingen over
de slavernij aanvankelijk als ‘verlicht’, op het revolutionaire 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 eraan zijn verbonden.
Reinhart is echter naar Guiana gekomen om geld te verdienen voor zijn moeder.
Dus wil hij planter worden, dus moet hij slavenhouder worden. Hij laat dan zijn meest
progressieve ideeën varen en koopt slaven; wel behandelt hij ze veel milder dan
de andere slavenmeesters. Bij zijn vertrek naar Nederland zijn de slaven om die
reden in zak en as: ‘allen waren zij om mijn heengaan hartelijk bedroefd; eerbied,
3.
liefde en spijt, lagen op aller gelaat’. Hoe aandoenlijk dit ook wordt beschreven,
het zal de toenmalige lezer niet zijn ontgaan dat Reinhart al ver was afgedwaald
van zijn oorspronkelijke idealen.
Bovendien laat hij na zijn slaven te onderwijzen en te kerstenen, wat toch van een
deugdzaam christen als Reinhart zou mogen worden verwacht. Reinhart gelooft
niet erg in de mogelijkheid om van slaven (op korte termijn) beschaafde mensen te
maken. Al meent hij dat de schuld voor hun ‘dierendomheid’ grotendeels bij de
blanken ligt, zijn typering is er niet minder racistisch om: ‘dit stomp, en voor de fijnste
vreugde des levens min gevoelig gelaat, dit somtijds weinig betekenend oog, dat
zoo zelden straalen van schranderheid uitschiet, waarin op zijn best onnozele
4.
goedhartigheid, of laage en dierlijke driften spreeken.....’. Ter verdediging van zijn
nieuwe status als slavenhouder schrijft Reinhart aan Karel, dat een slaaf het nog
zo slecht niet heeft, tenminste onder een goede meester zoals hij: ‘nu beschouw ik
hunnen staat van de gunstigste zijde, en dan kan mij de slaaf, wien het lot eenen
goeden meester toewees, niet zoo geheel ongelukkig meer voorkomen. (...) Ik moet
hunnen staat niet bij den mijnen, noch bij honderd andere middenstanden, maar bij
5.
den vaderlandschen daglooner vergelijken, en waarlijk dan wint de Neeger het ver’.
Vele echte slavenhouders hadden dit argument al tot hun excuus gemaakt!
Paasmans conclusie ligt dus voor de hand: Reinhart is, ook al ontkent hij het zelf,
ingekapseld. De lezer zal zijn aanvankelijke opvattingen progressief hebben
gevonden, zijn latere visie echter beslist niet meer. Eenmaal slavenhouder
onderscheidt hij zich slechts door een milder regime, maar van revolutionaire
gedachten is geen sprake meer. ‘De roman staat een “fatsoenlijk” kolonialisme voor.
(...) De roman bevestigt het kolonialisme, in het bijzonder de slavernij: deze zou in
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theorie verwerpelijk, maar in de praktijk acceptabel zijn mits de slaven goed worden
behandeld. Is deze “boodschap” vanuit een verlicht Westeuropees perspectief bezien
wat aan de magere kant, vanuit koloniaal perspectief bezien gaat de strekking toch
6.
nog heel ver’.
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Reinhart is door Elisabeth Maria Post opgedragen ‘Aan mijnen broeder, H.H. Post’
7.
als ‘openlijk bewijs mijner dankbaarheid voor alle de blijken uwer broederliefde’.
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 aan 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, zoals tot uitdrukking komt in zijn slavenbezit, die maatstaf
van rijkdom in de toenmalige maatschappij: bij de aanleg van zijn 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 van de London Missionary Society (L.M.S.).
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. verdrongen. Na Posts dood ging het werk van de L.M.S. voort. Met
de Engelse zendelingen John Wray en John Smith ging Post de geschiedenis in
als ‘founding father’ van de zendingskerk.
Op kosten van Post was op zijn plantage een kapel gebouwd (1808), 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 toch al het
geval was. Vele planters die zich hadden verzet tegen de kerstening van hun slaven
(‘ze worden er maar opstandig en eigenwijs van’) zullen knarsetandend hun gelijk
hebben vastgesteld. Als teken van de ‘schuld’ van de zending werden niet alleen
vele slaven omgebracht, maar ook de zendeling John Smith ter dood veroordeeld.
Paasman schetst 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’. Hij 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
archiefmateriaal 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 zendelingen, komt Paasman tot de conclusie dat de echte Post
principiëler en moediger was dan de fictieve Reinhart, die zo weinig principieel
tegenover de slavernij stond dat hij zijn negers zelfs voor kerstening te ‘stomp’
achtte. (Op zich verrassend: niet de romanheld maar de echte planter blijkt de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

principieelste te zijn!) Door het verlies van hun briefwisseling is het helaas onmogelijk
de intrigerende vraag te beantwoorden, of

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

125
het verschijnen van de Reinhart (1791-2) H.H. Post beïnvloedde in zijn houding ten
opzichte van de slavernij en de zending onder slaven, die hij in de jaren negentig
begon. Zag Post Reinhart als te weinig principieel? Wilde hij het beter doen? Welke
spiegel hield zijn zuster hem voor?
In deze nabeschouwing zet Paasman zijn conclusie nog eens op een rijtje. Tot
de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de slavernij in Nederlandse teksten
meestal verdedigd. Daarna groeit het aantal niet-literaire teksten waarin de slavernij
aan bod komt sterk; hierin wordt de slavernij niet verdedigd, wel gedoogd. De
Reinhart past in deze laat-achttiende eeuwse Verlichtingstraditie. Tweeslachtigheid
is troef. Hoewel natuurrecht en christendom leren dat de slavernij verkeerd is wordt
het gebruik ervan vergoelijkt onder verwijzing naar de mildheid ervan onder een
goede meester. Bovendien, in het hiernamaals wordt eventueel onrecht ook aan
negers gecompenseerd. ‘Sociaal-gevoelige literatuur dus, nauwelijks
8.
sociaal-emancipatorisch’, concludeert Paasman.
Rest mij te stellen dat Paasman niet alleen veel interessant materiaal heeft
bijeengebracht en geanalyseerd, maar hiervan tevens een zeer leesbaar boek heeft
gemaakt. Bovendien is het boek bibliografisch, typografisch en vooral wat betreft
illustraties fraai.
Op enkele, grotendeels ondergeschikte punten kan kritiek worden geleverd. De
paragrafen over de geschiedenis van Guiana en enkele slavenopstanden in de regio
zijn minder diepgaand dan de rest van de studie: ‘Van alle slavenmeesters hadden
9.
de Nederlanders de twijfelachtige reputatie de strengste te zijn’. Dat vraagt om een
uitvoeriger toelichting, die niet wordt gegeven. Hetzelfde geldt voor ‘De slavenopstand
in de toenmalige Franse kolonie Saint-Domingue, die de internationale publieke
10.
opinie nogal sterk beïnvloed heeft in anti-abolitionistische zin’. Een laatste
voorbeeld: Paasman suggereert dat het slagen van de Haïtiaanse slavenrevolutie
11.
de teruggang van de suikerrietverbouw in het gehele Westindische gebied inluidde.
Dit is onjuist: Cuba's spectaculaire ontwikkeling tot 's werelds grootste suikerexporteur
kreeg een enorme impuls door het wegvallen van Saint-Domingue, het latere Haïti,
als suikerexporteur!
Paasman laat zijn analyse van de literatuur eindigen rond het jaar 1825. Hij
12.
verantwoordt dit summier; ik zou liever hebben gezien dat hij zijn periode iets
langer had gekozen, bijvoorbeeld tot de jaren dertig of veertig, zodat de aansluiting
met enkele andere betrekkelijk recent verschenen studies vloeiender zou zijn
13.
geweest.
Ik haast mij echter te zeggen dat deze kritiek absoluut niet de kern van Paasmans
boek raakt. Hierover kan ik slechts opmerken dat het een must i s voor iedereen
die zich serieus interesseert voor de slavernij in (Nederlands) voormalige
Westindische koloniën. Bovendien laat deze dissertatie zich grotendeels met rode
oortjes lezen. Op zich al een verademing!
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Gert Oostindie

De auteur
Gert Oostindie (1955) studeerde geschiedenis en sociale wetenschappen aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is thans hoofd van de Caraïbische Afdeling van
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden. Publiceerde
over de geschiedenis van Cuba en het sociaal-wetenschappelijk onderzoek met
betrekking tot de Nederlandse Antillen. Van zijn hand verschijnt medio 1985 Een
geschiedenis van de Surinamers in Nederland (1667-1955). Verricht thans onderzoek
naar Surinaamse plantages in de periode ± 1750 - ± 1870.
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[Nummer 2]
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 OSO ‘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 kuifveren.

Foto Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden.
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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 jl. 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 OSO-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. Harris 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 tijdens de Tweede Wereldoorlog; en ten slotte
een artikel van N.M. Heyde met een voorstel voor de spelling van de /ng/-klank in
het Sranan. Reacties hierop zijn welkom. Op 27 september jl. overleed Dr. D.C.
Geijskes, een pionier op het gebied van de Surinamistiek. Wilfried Dierick schrijft
een kort In Memoriam. In het volgende OSO-nummer zal uitgebreider aandacht
worden besteed aan het leven en werk van Dr. Geijskes. Wij plaatsen in dit nummer
tevens twee gedichten: ‘Heimwé gi Sranan’ van Orsine Nicol en ‘Geen revolutie is
volbracht’ van Astrid Roemer. Deze bijdragen worden gevolgd door onze vaste
rubrieken ‘Reacties en berichten van lezers’, ‘Recensies’ en ‘Recente publikaties’.
Dit is het laatste nummer van OSO dat verschijnt onder hoofdredactie van Herman
Wekker. Na een periode van vier jaar neemt Herman wegens drukke werkzaamheden
afscheid van het tijdschrift dat hij heeft helpen oprichten en uitbouwen. De redactie
is hem bijzonder dankbaar voor de vele energie die hij erin gestoken heeft. Wat het
tijdschrift 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
Damsteegt. De redactie heeft Theo leren kennen als iemand die bij uitstek geschikt
is deze taak op zich te nemen. Pieter Seuren, de voorzitter van het Stichtingsbestuur,
staat op de volgende pagina stil bij deze wisseling van de wacht. Wij zien met uw
blijvende steun vol vertrouwen de toekomst van OSO tegemoet.

De redactie
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Met ingang van 1 januari 1986 verandert het postbusnummer van de redactie. Het
wordt:
Redactie OSO
Postbus 9291
3506 GG Utrecht
Het postbusnummer van het stichtingsbestuur blijft:
Stichting I.B.S.
Postbus 1339
6501 BH Nijmegen
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Nieuwe hoofdredakteur OSO
P.A.M. Seuren
Herman Wekker heeft begin 1985 aan het I.B.S.-bestuur te kennen gegeven dat hij
zich per 1 januari 1986 wil terugtrekken als hoofdredacteur van OSO. Het tijdschrift
draait redelijk goed, zowel wat betreft het aantal abonnees als wat betreft de kwaliteit
van de binnenkomende kopij. Dat leek een goed moment om het tijdrovende karwei
van het redigeren van OSO aan iemand anders over te dragen.
Enigszins geschrokken door Hermans mededeling hebben de overige leden van
het I.B.S.-bestuur zich aanvankelijk verzet tegen zijn voornemen om de redactie te
verlaten. Wie Herman een beetje kent, weet dat hij niet gemakkelijk van bepaalde
voornemens af te brengen is, en wij hadden ons er als bestuur maar bij neer te
leggen.
Herman Wekker werd in 1981 de eerste hoofdredacteur van dit prima tijdschrift,
dat thans wijd en zijd bekendheid geniet in kringen van in de Surinamistiek
geïnteresseerde lezers. Hij is erin geslaagd, met de hulp van velen, een cultureel
tijdschrift in het leven te roepen, dat qua vormgeving en inhoud op hoog niveau
staat, en dat blijkbaar in een behoefte voorziet. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk
voor de tijd en de energie die hij in OSO gestoken heeft, en voor de wijze waarop
hij aan de redactie leiding gegeven heeft. Gelukkig geeft Herman voorlopig niet het
secretariaat van het stichtingsbestuur op.
Als opvolger is inmiddels ingewerkt Theo Damsteegt, die als wetenschappelijk
medewerker verbonden is aan het instituut voor Oosterse Talen van de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Theo is taalkundige, met bijzondere belangstelling voor
het Sarnami, en hij is vooral deskundig op het gebied van de Hindostaanse
geschiedenis en cultuur. Hij draait al meer dan een jaar mee in de redactie, en heeft
reeds verschillende bijdragen geleverd.
Wij vertrouwen het roer van OSO aan hem toe in de overtuiging dat hij het
uitstekende werk van zijn voorganger op minstens hetzelfde niveau zal voortzetten.
Pieter A.M. Seuren
Voorzitter bestuur Stichting I.B.S.
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de in de bijdragen tot uitdrukking gebrachte
ideeën en meningen. Plaatsing in OSO houdt niet in dat de redactie het
noodzakelijkerwijze eens is met de inhoud van de bijdragen.
De redactie vestigt er de aandacht op dat OSO een andere administrateur heeft
gekregen, nl. mevr. Ellen Kensmil-Verweij, te Nijmegen. Zij is voor alle administratieve
zaken die OSO betreffen telefonisch te bereiken op nummer 080 - 788074.
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Kontraktmigratie en de gevolgen voor de Surinaamse samenleving:
inleiding
Silvia W. de Groot
Het vijfde colloquium van het I.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 OSO.
Onze stichting kan, meen ik, op vijf vruchtbare jaren terugzien, in die zin dat wij
zo goed mogelijk voldaan hebben aan onze doelstelling: het belang aantonen en
uitdragen van de bestudering van facetten van de Surinaamse cultuur: de
geschiedenis, de letterkunde en de linguïstiek, met als uitgangspunt de Surinamer.
Financieel kunnen wij, en dan nog met steun van buiten, het hoofd maar net boven
water houden. Ik wil dan ook weer onze jaarlijkse bede uitspreken: steun het I.B.S.
door donateur te worden èn abonneer U op OSO.
Het Soeterijntheater in Amsterdam was voor de derde keer onze gewaardeerde
gastheer. Alvorens in te gaan op het onderwerp van het colloquium, wil ik U nog
even in wat jaren en jaartallen dompelen: omstreeks 5000 jaar geleden werden de
Guyana's bevolkt door een stroom migranten uit het westen van Zuid-Amerika.
Omstreeks 500 jaar geleden stootten Europeanen bij hun zoeken naar Oost-Indië
op de kusten en eilanden van het Zuidamerikaanse continent en noemden de
bewoners abusievelijk Indianen. 150 jaar later vestigden andere Europeanen zich
in de Guyana's, waaronder Suriname, gebruikten de Indianen zonder veel succes
als slaven en schakelden over op geïmporteerde slaven uit Afrika. Toen die bron
van gedwongen arbeid in de 19e 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
colloquium is gewijd aan deze laatste drie golven van nieuwkomers, die nu al
generaties lang op belangrijke en intensieve wijze hun aandeel hebben in verleden,
heden en toekomst van Suriname. Daarom noemden wij dit colloquium dan ook
‘Kontraktmigratie en de gevolgen voor de Surinaamse 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 talen
waarmee het verwant is.
Sandew Hira sprak over verschillende vormen van verzet tegen het systeem van
kontraktarbeid.
De lezing van mevrouw Drs. J.C. Ankum-Houwink ging over de Chinese
‘gastarbeiders’ in Suriname in de eerste helft van de 19e eeuw. Aangezien deze
bijna allen gebruik maakten van hun recht op vrije terugtocht na afloop van hun
kontraktperiode, waren zij relatief te duur voor de plantagehouders.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

146
Hun werving hield op toen men op arbeiders uit Brits-Indië kon overschakelen. Dr.
H.E. Lamur en mevrouw Drs. J.A. Vriezen geven ons een case-study van Chinese
kontraktanten op de plantage Catharina Sophia. Hierbij gingen zij in op de vraag of
arbeid op kontrakt voordeliger was voor de plantagehouder dan slavernij, zoals men
in liberale 19e-eeuwse kringen meende.
Dr. F.E.R. Derveld besprak en beoordeelde de toegeschreven verschillen in
economisch gedragspatroon van de Javaanse en Hindoestaanse kontraktmigranten.
Dr. G. van Wengen, tenslotte, besprak de traditionele cultuurpatronen van de
Javanen. De Javanen hebben zich van ouds in sterkere mate geïsoleerd 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 als verder onderzoek te hebben gestimuleerd.
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De werving van kontraktarbeiders in India voor tewerkstelling in
*
Suriname, 1872-1916
P.C. Emmer
Inleiding
Het is opvallend, hoezeer de periode van de kontraktarbeid in het Caribische Gebied
wordt vereenzelvigd met die van de slavernij. Volgens velen was de periode van
de kontraktarbeid zelfs een directe voortzetting van de slavernij. Ruim tien jaar
geleden werd de geschiedenis van een deel van de 19e-eeuwse arbeidsmigratie
1.
(nl. die uit India) gepubliceerd onder de titel: A New System of Slavery. 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 Indian subjects’ te waken:
... the Surinam planters... found in the meek Hindu a ready substitution
2.
for the negro slave he had lost.
Deze indruk van continuïteit wordt nog versterkt door de gegevens van een interview,
dat de journalist Gerard van Westerloo heeft afgenomen aan een bejaard echtpaar
uit Suriname dat de reis uit India naar Suriname op een van de laatste koelieschepen'
3.
had gemaakt. De vrouw vertelt daarin:
We waren samen op weg naar zijn zuster. Er was daar feest, het zou een
paar dagen duren. We rustten wat uit bij een put, tegelijk komt er een
man aan die zegt, wat doen jullie hier, weten jullie dat je van mij werk
kunt krijgen, heel goed werk. Vader zei, we gaan naar mijn zuster, hoe
kan ik dan met U meegaan, maar de man begon mooi te praten en zei,
jullie krijgen 12 anna, 60 cent, per dag. Maar vader zei weer, nee, we
moeten naar mijn zuster. Toen gaf die man ons iets, een snoepje, pan,
dat moesten we eten. We aten het en toen zeiden we, nou dat is goed,
dan gaan we mee. De man vertelde, dat we naar een land zouden gaan,
hij zei niet Suriname, we verstonden Sri Rama. Wij kenden dat land niet,
maar we dachten, dat is een goed land, het land van Ram, onze God,
een pelgrimsland.(...) We hadden onze ouders zo graag teruggezien,
maar er is nooit de gelegenheid geweest. Nu weten wij niet of zij leven
of dood zijn en zij weten niets van ons. Wij schamen ons diep, wij hebben
ons altijd diep geschaamd.
De man bracht ons naar Lucknow, de provinciestad. We zaten daar
opgesloten, als er iemand ziek werd, dan werd die met een afgesloten
karretje en een paard naar de dokter gereden, we mochten niet weten
waar we precies waren. Na drie dagen gingen we in de trein, het was
nacht en de trein bracht ons naar Calcutta. Het was een trein met twee
locomotieven, één achter en één voor; een nacht en een dag hebben we
gereden. We konden
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het eten niet eten, we wisten niet wie het klaar had gemaakt, was het een
rein persoon of was het geen rein persoon? Ieder vroeg zich af, wie heeft
dit klaargemaakt en niemand at het. In Calcutta zaten we weer geïsoleerd,
dat duurde twee weken.
‘Wij hadden vreselijk spijt, dat was helemaal niet wat wij gedacht hadden,
maar we konden niet meer terug. We hebben het gevraagd, maar het
kon niet, we konden nergens heen, we mochten niet de straat op.’ De
man: ‘We wisten niet, dat we met een boot zouden gaan.’ ‘Nee’, zegt de
vrouw, ‘dat was ons niet verteld. Bij het zien van de boot ging er een
geweldig gehuil op, de mensen moesten apart, mannen en vrouwen en
iedereen huilde en wilde terug, veel mensen vielen flauw. Maar we
moesten aan boord, er waren mensen die van boord afsprongen en
verdronken. Aan boord mochten we weer bij elkaar, we hadden een hokje
voor ons tweeën, afgescheiden met gordijntjes. De boot vertrok, en we
dachten, waar brengt die ons naar 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 verschillende archieven zijn geput. De
conclusie kan nu al komen. Zo de periode der kontraktarbeid al de kenmerken van
de voorafgaande slaventijd vertoonde, dan was dat niet het geval bij de recrutering
van de plantage-arbeiders in India. De 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 West-Afrika en op het micro-niveau zal duidelijk
worden, dat het recruteren van kontraktarbeiders totaal anders geregeld was dan
het ‘produceren’ van slaven.

De overzeese migratie 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 kontraktarbeiders 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 1750-1850 werd vervoerd. Daarbij
moet bedacht worden, dat de totale bevolking van West-Afrika ongeveer 25 miljoen
4.
bedroeg, terwijl de bevolking van India op ruim 250 miljoen werd geschat.
Daarbij kwam, dat de Atlantische slavenhandel niet dan met moeite als een
gigantisch opgeblazen en verwrongen vervolg op de reeds bestaande Afrikaanse
migratie 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 slechts een klein onderdeel van de ongeregelde exodus van
Indiase arbeiders naar Ceylon, Malakka en Birma. Toen rond 1860 er een onder
officieel toezicht staand ronselapparaat werd ingesteld, hadden de ‘recruiters’ niet
anders te doen dan als het ware een nieuw slangetje te houden onder een kraan,
5.
die toch al liep.
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land van herkomst. Voor de Afrikaanse slaaf was zo'n band onbestaanbaar; na zijn
vertrek zag hij Afrika nooit weer terug. Voor de Indiase kontraktarbeiders was dat
anders: hij vertrok met de zekerheid van een gratis terugreis na een overzees verblijf
van ten hoogste tien jaar. Bovendien kon de Indiase kontraktarbeider corresponderen
met de achtergebleven familieleden en kennissen. Er werden zelfs speciale
mogelijkheden geschapen om de brieven en postkaarten van de Indiase
kontraktanten in Suriname tegen een geringe vergoeding via het migratiebureau
6.
naar India te sturen. Bovendien slaagden veel emigranten erin na verloop van tijd
zoveel geld te sparen, dat een deel daarvan via postwissels naar India kon worden
overgemaakt. Helaas is het onmogelijk om aan te geven, hoeveel emigranten geld
overmaakten en hoe groot de bedragen per persoon waren. Wel is bekend dat die
arbeidskontraktanten, die van Suriname naar India terugkeerden, gemiddeld £ 16.(f 192,-) aan geld meenamen, nog afgezien van juwelen. Dit bedrag vormde in India
het dubbele van een gemiddeld jaarloon. Helaas is weer niet na te gaan, hoeveel
7.
van de teruggekeerde emigranten over spaartegoeden beschikten.
Overigens bestaat er geen communis opinio over het effect van de gelden, die
op deze wijze India binnenkwamen. Enerzijds wordt erop gewezen, dat deze gelden
het leven voor de achterblijvers dragelijker maakten. Hoewel de
lange-afstandsmigratie voor India als geheel slechts van marginale betekenis kon
8.
zijn, was het wel degelijk van voordeel voor bepaalde arme regio's. Anderzijds
wordt de emigratie voor India als een verlies gezien. De lonen overzee mochten
voor de hard werkende - vooral mannelijke - emigrant dan wel genoeg zijn om in
eigen onderhoud te voorzien; er was echter geen sprake van dat daarvan een familie
kon worden onderhouden. Zo droeg de Indiase samenleving de ‘reproduktiekosten’
van de emigranten, als zij nog te jong of te oud waren om aan het produktieproces
9.
deel te nemen. Daartegenover stonden echter geen of nauwelijks enige baten. Ten
aanzien van het effect van de slavenhandel op West-Afrika bestaat op dit punt
overigens weinig discussie. Veel historici zien de nadelige gevolgen van de
10.
slavenhandel, maar strijden nog over de hoogte van de schade.
De afschaffing van de kontraktmigratie overzee op India heeft dan ook een totaal
ander effect gehad dan de afschaffing van de slavenhandel op Afrika. Wat er werd
afgeschaft in 1917 betrof de emigratie van slechts een klein deel van de Indiase
arbeiders, die overzee werk zochten. Tot op de dag van vandaag gaan grote groepen
Indiërs naar het buitenland om hun positie te verbeteren; de afschaffing van de
11.
contractarbeid heeft daar geen essentiële verandering in gebracht.

Het micro-niveau: de werving van kontraktarbeiders in de praktijk
De ‘intending emigrants’ werden inderdaad vaak benaderd door de ‘recruiters’ of
hun helpers in dorpen, bij de wasplaatsen aan de rivier, op kermissen en bij grote
volksfeesten. Als de aangesproken man of vrouw belangstelling voor het aangeboden
werk had laten blijken, dan werd hij of zij ondergebracht in het huis van de recruiter,
in het wervingsjargon ‘sub-depot’ genoemd. Daar, in het sub-depot moest de
gerecruteerde dan de beslissing nemen of hij of zij bij het voornemen bleef om voor
een aantal jaren kontraktarbeid aan te nemen. De locale Indiase bestuursambtenaren
waren verplicht aantekening te houden van alle emigranten, die onder kontrakt
12.
wilden emigreren.
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Na het vervoer uit het sub-depot naar het hoofd-depot in Calcutta vond wederom
een ondervraging plaats, ditmaal door de ‘Protector of Emigrants’, een door het
Engelse koloniale bewind aangestelde bestuursambtenaar. Daarna werd de
geronselden nog eens gevraagd, of ze inderdaad naar hun
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overzeese bestemming wilden vertrekken, ditmaal door de scheepsdokter van het
schip waarmee ze de reis zouden ondernemen.
Het hierboven geciteerde interview wekt de indruk, dat al deze controles op papier
wel mooi leken, maar in de praktijk weinig voorstelden. Verkeerden de kontraktanten
na hun eerste kontakt met een ronselaar niet min of meer in staat van
gevangenschap? Uit de gepubliceerde cijfers blijkt echter dat er ongeveer 30% van
alle emigranten ‘weglekte’ tussen het moment van eerste registratie en het vertrek
van het schip. Voor alle kolonies, waar kontraktanten heen gingen, bedroeg dat
percentage 15,5 voor de fase tussen de eerste registratie in de provincie en het
moment, waarop de gerecruteerden het hoofd-depot in Calcutta betraden. Voor
Suriname alleen bedroeg dat percentage 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 alleen was dat 22,25% (zie tabel I).
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 dat percentage iets minder dan de helft, gedurende het
verblijf in het depot te Calcutta ruim tweederde (zie tabel II).
Overigens is het ook waar, dat er jaarlijks een aantal wervers werd aangepakt,
omdat zij één of meerdere emigranten tegen hun wil hadden vastgehouden (zie
tabel III). Maar er is geen aanleiding om te veronderstellen, 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 recruterende landen, er steeds op bedacht om het
systeem te verbeteren door betere ronselaars aan te stellen. Allen waren het erover
13.
eens, dat de juist teruggekeerde migranten ideale werfagenten zouden zijn.
Overigens liep elke werver, die door fraude of kidnapping aan arbeiders wilde komen,
14.
de kans om aanzienlijke sommen te verliezen.
Wat voor informatie stond de a.s. emigrant ter beschikking? Er bestaat geen
twijfel, dat de ronselaar in zijn wervingsvoorlichting de aantrekkelijke kanten van
het leven overzee naar voren zal 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 verblijven. Onder deze groep vertrekkers
bevond zich altijd een aantal ‘return-migrants’, die al een periode van kontraktarbeid
overzee achter de rug hadden, naar India waren teruggekeerd, maar toch weer
terug wilden naar een overzeese kolonie.
De Surinaamse emigratie-agent schreef hierover:
As long as he (the intending emigrant) is in my depot up to the moment
of embarkation, a period ranging from seven days to two months, he has
only to say that he does not wish to emigrate, to be released at once. For
though the agreement provided with his thumb-impression and the
Protector of Emigrants countersignature had become a perfectly legal
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document, entitling me to prosecute an unwilling emigrant for breach of
contract, no such prosecution has ever taken place during the time I have
been in charge of this agency, i.e. since 1901. During the time an intending
emigrant is in
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my depot he mixes daily with a large number, sometimes as many as
800, of his colleagues. They freely discuss among themselves the situation
they are in, they have the benefit of the advice rendered 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. So 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 them on the other
side and also, that any emigrant, who may originally have been recruited
against his will, has become fully reconciled to his fate, after discussing
15.
the matter in all its bearings with others in the depot.
Overigens zijn 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:
It must, however, be remarked that emigrants are almost invariably entirely
indifferent as to what colony they are recruited for, and can with difficulty
be taught to distinguish between them. They are all included by them in
16.
the generic term ‘tapo’ or an island as distinguished from Assam...
Een reden voor deze onverschilligheid kan de grote aandrang zijn geweest om uit
India weg te komen. Vooral in tijden van slechte oogsten moesten honderden
half-verhongerde mannen, vrouwen en kinderen tot de depots worden toegelaten,
wier fysieke conditie hen elke kans ontnam om ooit als emigrant te worden
uitgezonden. Hen wegjagen zou echter voor de meesten een zekere hongerdood
17.
betekenen.
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 Indiase
bijnaam, zoals ‘Damra of Damraila’ voor Demerary en ‘Sranan’ voor Suriname,
18.
‘Mirick’ voor Mauritius en ‘Chinitat’ voor Trinidad. In Suriname ontdekte men in de
loop van de tijd toch een verbetering in de voorkennis van de Indiase emigranten
over het werk, dat hen wachtte op de plantage. Op den duur bleek dat in Suriname
meer dan 90% van de kontraktarbeiders in India ook in de landbouw werkzaam was
19.
geweest.
Een speciale categorie in het wervingsschema vormen de vrouwen. Onder de
gereglementeerde emigratie diende 40% van de emigranten uit vrouwen te bestaan.
In de praktijk betekende dat, dat veel meer mannen met hun gezin naar overzee
zijn vertrokken dan bij een vrije keuze het geval was geweest. Ongeveer 40% van
de vrouwen emigreerde samen met hun man (voor Suriname zelfs 50%). Overigens
behoefden de partijen niet al in India getrouwd te zijn geweest, een deel van de als
20.
‘huwelijken’ geregistreerde verbintenissen kan pas in het depot zijn ontstaan.

Het einde van het wervingssysteem

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

Als het systeem van kontraktemigratie meer leek op de emigratie van Europeanen
uit dezelfde tijd dan op de slavenhandel van vroeger, waarom is er dan een einde
aan gemaakt?
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De oorzaak van de agitatie tegen de kontraktmigratie ligt 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 veel op met de kontraktmigratie
en nu de imperiale regering in een grote wereldoorlog was verwikkeld, wilde de
21.
Brits-Indische regering geen risico's nemen.
De campagne in India werd vooral gevoerd door de bourgeoisie. Als aanklacht
tegen het systeem lieten leden van gegoede families zich als kontraktarbeider
aanwerven om, aangekomen te Calcutta, zich met veel publiciteit te laten ‘bevrijden’.
Er is overigens geen protest bekend van de desbetreffende groepen
22.
kontraktarbeiders zelf. Evenmin was er sprake van een verminderd aanbod.
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 dichtbij gelegen gebieden ging door, maar de export van
23.
arbeid naar West-Indië en Fiji kwam geheel tot staan. 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
24.
behandelden.

Suriname. Britsch-Indische immigranten. Kon. Inst. v.d. Tropen, Amsterdam.

De Surinaamse autoriteiten waren eveneens bezorgd over de stopzetting van de
aanvoer van kontraktarbeiders. Daar staat tegenover, dat reeds aan het einde van
de 19e eeuw een aanvang was gemaakt met de invoer van Javaanse
kontraktarbeiders. Bovendien was de behoefte aan kontraktarbeiders sterk
verminderd. 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
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de planters zich ongerust. De hoofdtolk van de immigratie-dienst in Paramaribo,
Sital Persad werd in 1914 met een retourschip mee naar India gestuurd om te zien,
hoe de werving van arbeiders naar Suriname kon worden verbeterd. Hij wees in
zijn verslag op het gebrek aan kennis van de omstandigheden in Suriname. Naast
vragen over de hoogte van de lonen in Suriname, vroegen de meeste Indiërs uit
zijn geboortestreek in ernst of de kontraktanten in Suriname niet als beesten werden
25.
behandeld en naar het lot van ongetrouwde vrouwen. In 1921 werd weer een
Surinaamse missie naar India gestuurd, ditmaal gefinancierd door de Brits-Indische
gemeenschap in Suriname. Nationalisten als Gandhi werd gevraagd nieuwe emigratie
26.
naar Suriname toe te staan. Uiteraard waren de reacties negatief.
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 zelf, 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 nauwelijks een rol. In die campagne
stonden de Indiase nationalisten vooraan. Als hun belangrijkste drijfveren moeten
27.
humanitaire motieven genoemd worden als ook anti-koloniale sentimenten.
Daarnaast lijkt er hier toch ook duidelijk sprake te zijn van een economisch 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 off by the indenture system. To the protests of
humanitarians and politicians was added a powerful reinforcement: that
28.
of Indian capitalism.
Verder onderzoek zal moeten aantonen of deze economische verklaring van de
beëindiging van de kontraktmigratie inderdaad van primaire betekenis was. Gelet
op de voortgaande arbeidsemigratie van India naar Ceylon en Maleisië na 1917
lijken humanitaire en politieke factoren in 1916 de doorslag te hebben gegeven bij
het stopzetten van de ‘coolie trade’ en niet het economische motief. Deze laatste
interpretatie van het einde van de Indiase kontraktmigratie zou dan mooi
overeenstemmen met de recente historiografie betreffende de afschaffing van de
Afrikaanse slavenhandel. Ook bij die gebeurtenis blijken humanitaire en politieke
29.
overwegingen van doorslaggevend belang te zijn geweest.
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Tabel I De oorzaken voor het achterblijven van geronselde
contractarbeiders
A) In de periode tussen de eerste registratie en de aankomst in het
hoofddepot te Calcutta.

Overlijden

Alle bestemmingen
0.03%

Suriname
0.03%

Desertie

1.14%

1.04%

Afwijzing

7.19%

5.65%

Weigering

0.46%

0.85%

Teruggehaald door
familieleden

0.29%

0.11%

Achtergebleven

0.77%

0.45%

Geen oorzaak bekend

5.62%

3.80%

_____

_____

15.50%

11.93%

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

Overlijden

Alle bestemmingen
0.49%

Suriname
0.62%

Desertie

2.48%

3.13%

Afwijzing

13.5%

16.6%

Weigering

1%

1.3%

Teruggehaald door
familieleden

0.4%

0.6%

_____

_____

17.87%

22.25%

Verblijf in het depot (aantal 27
dagen)

43

N.B.: Alle percentages zijn gebaseerd op het aantal emigranten bij eerste
registratie.
- desertie hoofddepot: Suriname

1880-1890: 4.9%;
1906-1916: 1.4%

- desertie hoofddepot: alle bestemmingen 1880-1890: 4.2%;
1906-1916: 0.9%.
Bron: Yearly Reports on Emigration (Calcutta, 1880-1916).
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Tabel II Ziekte en Sterfte in het Suriname Depot te Calcutta, 1880-1916

1880

verschepingDiarrhee
1

Dysenterie Cholera
5

Koorts
26

1881

3

21

1882

9

26

1

30

1883

8

48

1

62

1884

20

25

8

50

8

16

1

32

1888

16

18

1889

4

16

1

27

1890

4

14

2

49

1891

5

10

21

28

1892

5

22

1

42

1893

4

9

1894

8

15

1895

5

17

1896

3

6

1897

1

3

10

1898

2

2

16

1899

5

12

46

1901

4

6

1902

3

5

47

2

7

1885

1900

1903

2

geen

1886
1887

Waterpokken

geen
55
1

24
2

47
41

4

26

geen
2

41

geen

1904
1905

9

12

1906

11

76

85

1

1907

8

25

136

2

1908

7

35

149

1909

3

10

52

4

8

55

1910

geen

1911

geen

1912

1

7

1
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1913
1914
1915

59

1

10

9

2

2

16

1

geen

1916

1880

33

KinderpokkenAandoeningenMazelen VenerischeAndere
Borst
ziekten ziekten
2
2

% zieken % doden

1881

5

39

1882

2

21

11,81

1,32

1883

1

8

48

7,51

0,97

1884

2

5

54

7,29

0,97

1

4

20

22,82

1,03

8

11

8,41

0,90

9

10

3,25

0,74

1885
1886

29

1887
1888

4

1889
1890

5

17

5

12

5,19

0,33

1891

8

3

2

22

5,52

0,20

1892

20

25

5,69

0,49

1893

10

1

2

29

4,74

0,18

1894

14

32

4

36

6,95

0,96

1895

22

1

35

4,46

0,22

1896

18

3

10

6,15

0,41

2

5

3

4,18

2

5

4,52

0,43

8

5

7,28

0,28

1

9

3,09

0,65
1,67

1897

1

1898

14

1899

25

1

1900
1901

10

13

1902

4

3

5,09

1

6

5,01

3

12

18,72

0,85

1903
1904
1905
1906

19

1

8

18

12,7

0,58

1907

29

1

8

48

9,22

0,46

1908

44

16

9

42

9,02

0,64

1909

8

1

6

14

4,33

0,68

1910
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1911
1912

9

1913

21

16

1914

10

30

4

20

7,24

0,48

1

52

7,57

0,54

7

6,37

1,38

7

6,8

0,13

1915
1916

4

Bron: Reports on Emigration (Calcutta, 1880-1916).
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Tabel III Aantal verleende en ingetrokken vergunningen tot het werven
van contractarbeiders voor tewerkstelling overzee 1872-1916
Suriname
Verl.

Ing.

Totaal
Verl.

Ing.

1872

21

1

258

9

1873

29

1

375

12

1874

320

7

1875

326

21

1876

10

306

12

1877

15

375

16

1878

9

286

18

1879

12

443

7

1880

39

559

11

1881

28

452

14

1882

32

576

16

1883

109

757

6

1884

71

838

13

306

7

466

4

345

3

511

4

717

15

3

1

2

1885
1886

32

1887
1888

54

1889

41

1890

38

768

20

1891

28

1003

22

1892

35

857

2

1893

33

866

8

1894

50

1023

6

1895

39

1

838

13

1896

18

2

755

12

1897

40

539

3

1898

50

1

701

27

1899

53

2

801

43

1088

27

1283

44

2

1900
1901

98

?

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

1902

44

?

1903

1415

37

1370

30

1904

23

?

1146

47

1905

17

?

870

36

1906

24

?

768

43

1907

56

?

566

35

1908

93

?

598

25

1909

69

?

571

27

1910

34

?

658

22

1911

28

?

724

22

1912

94

?

1406

54

1913

174

?

1211

48

1914

53

?

643

35

556

16

498

27

1915
1916

60

?

Bron: Reports on Emigration, (Calcutta, 1872-1916).
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Kenmerken en ontwikkeling van het Sarnami
Theo Damsteegt
Het inzicht dat de taal van de Surinaamse Hindostanen niet het Indiase Hindi of
Hindustani is, en dus ook niet zondermeer ‘Hindi’ of ‘Hindustani’ genoemd kan
worden, lijkt voor het eerst vaste vorm gekregen te hebben in 1961, toen J.H. Adhin
in een stelling bij zijn proefschrift deze taal de naam ‘Sarnami Hindustani’ gaf, d.w.z.
‘Surinaams Hindustani’. Terecht stelde Adhin dat deze taal op dezelfde gronden als
het Sranan beschouwd moest worden als een Surinaamse taal, omdat de taal in
Suriname zelf ontstaan was, op basis van de talen die de contractarbeiders uit India
hadden meegebracht (vergelijk Adhin, 1980: 9, 10). Het element ‘Hindustani’ in zijn
benaming is echter minder juist (zie onder), en is in later jaren dan ook meestal
weggelaten, zodat de naam ‘Sarnami’ ontstond.
Waaraan is nu te zien dat het Sarnami een Surinaamse taal is? Het is bekend
dat de Indiase contractarbeiders voor een groot deel afkomstig waren uit de huidige
deelstaten Uttar Pradesh en Bihar in centraal Noord India. Maar wanneer de taal
van hun nakomelingen, het Sarnami, vergeleken wordt met de in die streken van
India gesproken talen, dan blijkt het Sarnami aan geen daarvan identiek te zijn (en
overigens ook niet aan enige andere Indiase taal). De verschillen tussen de Indiase
talen en het Sarnami zijn onder te brengen in de volgende vier categorieën:
1. Het Sarnami blijkt deels te bestaan uit een mengeling van grammatikale vormen
afkomstig uit verschillende van de betreffende Indiase talen. Zo is de eerste persoon
van de tegenwoordige tijd (ham dekhílá ‘ik zie’) afkomstig uit het Bhojpuri, maar de
derde persoon van de verleden tijd (u dekhis ‘h i j / z i j zag’) komt in India niet in het
Bhojpuri voor, maar alleen in enkele andere talen (Damsteegt, 1983).
2. In samenhang met dit eerste punt blijkt het Sarnami van geen der betreffende
Indiase talen het volledige bestand aan grammatikale vormen te bezitten, dus elk
van die talen bezit vormen die in het Sarnami niet voorkomen. Deze twee punten
zijn een gevolg van de omstandigheden waar de contractarbeiders in Suriname in
terecht kwamen; hieronder wordt daar verder op ingegaan.
3. In het Sarnami zijn als gevolg van interne ontwikkeling - dus zonder invloed
van andere Surinaamse talen - nieuwe grammatikale vormen ontstaan, die we in
geen enkele Indiase taal aantreffen, bijv. de derde persoon van de verleden tijd u
dekhil ‘hij/zij zag’ (nevenvorm van u dekhis) (Damsteegt, 1984-1).
4. Tenslotte blijkt het Sarnami ook invloed ondergaan te hebben van het Sranan,
1.
wat vooral blijkt uit Sranan leenwoorden. Mogelijk is er ook invloed van het Sranan
op uitspraak en zinsbouw, maar dat behoeft nog nader onderzoek. Deze
Sranan-invloed kwam tot stand toen de Hindostanen vaker in contact kwamen met
andere bevolkingsgroepen, 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.
Hetzelfde geldt voor andere landen waar Indiase contractarbeiders, die grotendeels
uit dezelfde streken afkomstig waren (Tinker, 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 Caraïbisch 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 ‘Hindi’ 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, o.a. in woordenschat (gevolg van de invloed van omringende talen),
maar ook op diverse 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.

De talen van Noord India (naar Bloch, J. Application de la cartographie à l'histoire de
l'Indo-Aryen, ed. C. Caillat en P. Meile, Paris: Imprimerie Nationale, 1963, kaart 1). De in de
tekst genoemde talen zijn onderstreept.

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
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die talen alle vormen in het Sarnami voorkomen. Hoe is deze ontwikkeling te
verklaren? Gezien de distrikten in Noord India waar de contractarbeiders vandaan
kwamen, spraken zij van huis uit een aantal verschillende talen (Bhojpuri, Awadhi,
Magahi, Maithili, Braj e.a.). Die talen waren wel met elkaar verwant, maar wanneer
ze niet aan elkaar grensden, gaven ze toch problemen in de onderlinge
communicatie. De contractarbeiders uit verschillende streken werden in één depot
2.
geplaatst, in Calcutta , vervolgens per schip vervoerd, en in Suriname over de
plantages verdeeld, waarbij taal geen indelingscriterium vormde. Het is weliswaar
niet onmogelijk dat sprekers van één taal incidenteel op één plantage
3.
terechtkwamen , maar ook dan troffen zij waarschijnlijk eerder aangekomen
contractarbeiders met een andere moedertaal aan, of kwamen er later andere
contractarbeiders. Al vanaf het begin van het emigratieproces werden de emigranten
dus in een situatie geplaatst die hen min of meer dwong tot communicatie met
4.
sprekers van andere Indiase talen dan hun moedertaal. Gevolg daarvan zal geweest
zijn dat men die vormen van de eigen moedertaal die de meeste problemen bleken
op te leveren voor anderen, die met andere woorden voor anderen het minst
begrijpelijk waren, zal zijn gaan mijden - en dat is een reden waarom verschillende
Indiase vormen niet in het Sarnami voorkomen. Tegelijkertijd kwam er, omdat er
geen duidelijke meerderheid was van sprekers van één bepaalde Indiase taal, een
menging van vormen uit verschillende talen tot stand. Zo ontstond een taal die in
de taalkunde een ‘koine’ genoemd wordt, dat is een contacttaal ontstaan door
vermenging van nauw met elkaar verwante talen of dialekten. Afgezien van bepaalde
traditionele gebruikssituaties van taal, zoals liederen (vergelijk Arya, 1968: 6, 7), zal
de eigen moedertaal zich in het algemeen hoogstens binnen het gezin nog enige
tijd gehandhaafd hebben, voorzover men als gehuwd paar of gezin geëmigreerd
was - maar gezien het zeer geringe aantal van emigrerende echtparen, en het feit
dat de meeste emigranten pas in Suriname een huwelijkspartner zochten (waarbij
taal geen rol gespeeld zal hebben in de keuze, gezien het aanvankelijk geringe
aantal vrouwen), kan dit niet op grote schaal het geval geweest zijn, en hooguit
gedurende één generatie. Adhin (1980: 9) schat - zonder daarvoor zelf redenen te
noemen - dat het Sarnami al rond 1900 gevormd geweest zal zijn, en een
onderzoeker van het emigranten-Hindi op Fiji heeft opgemerkt dat de taal van de
oudste sprekers niet verschilt van die van de jongeren, en geen specifieke Indiase
5.
moedertaal verraadt. Hoe het proces van ineensmelting van de talen precies verliep,
en welke facetten daarbij bepalend waren, is niet bekend; waarom bijv. een Bhojpuri
vorm u dekhlas ‘hij/zij zag’ in Suriname in onbruik raakt en vervangen wordt door
de Awadhi of Magahi vorm u dekhis, is niet te zeggen. Wel is duidelijk - en dat is
ook niet verbazend, gezien de streken waar de meeste immigranten vandaan
kwamen - dat het Sarnami voornamelijk gevormd is uit oostelijke talen van centraal
Noord India. Dat blijkt bijv. uit het feit dat het Sarnami de aktieve voltooide tijd heeft,
die kenmerkend is voor de oostelijke talen en in de westelijke 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
heeft, het Nickeriaans; sprekers van het Nickeriaans worden, naar men zegt, altijd
duidelijk als zodanig herkend, o.a. aan de hand van grammatika en woordenschat.
Alvorens verder in te gaan op de talen die het meest bepalend geweest zijn in de
vorming van het Sarnami, is nog één opmerkelijk feit te noemen, namelijk dat de in
Suriname ontstane gemeenschappelijke taal, het Sarnami, niet gebaseerd is op het
Hindustani, de gemeenschappelijke omgangstaal die in Noord India en delen van
Zuid India gebruikt wordt wanneer sprekers van verschillende Indiase talen met
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elkaar in contact treden (vgl. Gambhir, 1983). Het Hindustani, dat taalkundig te
karakteriseren is als een ‘pidgin’ (Shapiro en Schiffman, 1981: 207 e.v.), of een
reeks ‘pidgins’ - het gaat hier immers
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om sterk vereenvoudigde vormen van een westelijke taal van centraal Noord India,
in het algemeen gesproken door mensen die die taal niet als moedertaal hebben blijft in struktuur altijd herkenbaar als van oorsprong westelijk, en zulke typisch
oostelijke vormen als de zoëven genoemde aktieve voltooide tijd komen er, voorzover
bekend, niet in voor. Dat maakt al waarschijnlijk, en er zijn ook andere aanwijzingen
voor, dat het Sarnami niet gebaseerd is op het Hindustani, al zullen veel
contractarbeiders wel met de taal bekend geweest zijn (Tinker, 1974: 140, 141), die
daarom ook mogelijk wel enige invloed gehad heeft tijdens de vorming van het
Sarnami. Op zich was wel aannemelijk geweest dat de Hindostanen ook in Suriname
het Hindustani gebruikt zouden hebben als contacttaal, en bepaalde sprekers deden
dat ook; de reden dat dit niet op grote schaal gebeurde, zou kunnen zijn dat de
sprekers van oostelijke talen ver in de meerderheid waren, en deze talen onderling
6.
nog wel redelijk begrijpelijk waren. Dat het Hindustani niet de basis is van het
Sarnami, is overigens de reden waarom het minder wenselijk is om van ‘Sarnami
7.
Hindustani’ te spreken, zoals Adhin deed.
Hierboven is opgemerkt dat de oostelijke talen van centraal Noord India het meest
hebben bijgedragen in de vorming van het Sarnami; 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 onderzoeksliteratuur over de Indiase talen (en hun
dialekten) soms tekort schiet - blijken vooral het Awadhi, het Bhojpuri en het Magahi
een rol gespeeld te kunnen hebben (Damsteegt, 1983). Alle drie deze talen hebben
bovendien één of meer unieke kenmerken (kenmerken dus die in India alleen in die
taal voorkomen) gemeenschappelijk met het Sarnami; de meeste van dat soort
unieke kenmerken heeft het Sarnami gemeenschappelijk met het Bhojpuri, zodat
8.
die taal in elk geval belangrijk geweest is. 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
Maithili nogal afwijkende vormen heeft vergeleken met het Bhojpuri en Magahi, die
meer met elkaar overeenkomen, en zulke afwijkende vormen werden bij de vorming
van een gemeenschappelijke taal het eerst opgegeven, zoals we gezien hebben.
Hetzelfde geldt voor de westelijke talen, waarvan geen onmiskenbare sporen in het
Sarnami te 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
9.
hoogstens nog in hun uitspraak als ‘westelijken’ herkenbaar geweest zijn. Verder
dan deze conclusie, dus dat het Bhojpuri, maar ook het Awadhi en het Magahi
belangrijk geweest zijn in de vorming van het Sarnami, valt niet te gaan, en het is
zeker niet verstandig om één taal aan te wijzen als de basis van het Sarnami, zoals
men in het algemeen bij de elders gesproken vormen van emigranten-Hindu doet.
Deze positiebepaling voor wat betreft de talen die het meest aan het Sarnami
hebben bijgedragen, is van belang voor het beschrijven van de
ontwikkelingsgeschiedenis van het Sarnami, en hetzelfde geldt voor de andere
vormen van emigranten-Hindi. Men heeft namelijk vaak, en niet altijd met deugdelijke
argumentatie (bijv. Durbin, 1977), aangenomen dat het Bhojpuri de basis is van de
verschillende vormen van emigranten-Hindi, en vervolgens de taalontwikkeling van
het emigranten-Hindi beschreven als een proces van vereenvoudiging (simplificatie),
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
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wanneer het Bhojpuri werkelijk de basis is van het emigranten-Hindi, is die grotere
eenvoud ook te beschouwen als een proces van taalontwikkeling. Dit is met een
voorbeeld
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te verduidelijken, en wel aan de hand van het systeem van respectvormen.
Respectvormen zijn vormen die beleefdheid tonen, of juist niet tonen, van de
spreker jegens degene die hij of zij aanspreekt, of over wie hij spreekt. In het
Nederlands is bijv. in de tweede persoon ‘u’ een beleefdheidsvorm, tegenover ‘je,
jij’, en in het bezittelijk voornaamwoord ‘uw’ tegenover ‘je, jouw’. Het Sarnami lijkt
in eerste aanleg slechts één persoonlijk voornaamwoord voor de tweede persoon
gehad te hebben, namelijk tú dat dus staat voor Nederlands ‘je, jij, u’), maar wel
twee bezittelijke voornaamwoorden van de tweede persoon, namelijk tor, en
beleefder: tohár, en twee vormen voor de tweede persoon van het werkwoord: een
10.
neutrale en een beleefde. Het Bhojpuri heeft een veel uitgebreider systeem: volgens
sommige beschrijvingen (bijv. Tiwari, 1960: 129-131, 146 en 167 e.v.) zelfs drie
vormen van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon: één om minachting
of intimiteit aan te geven (ten), één neutraal (tú), en één beleefd (raurá), en daarbij
ook drie corresponderende bezittelijke voornaamwoorden (tor; tohár; ráur), en drie
werkwoordsvormen 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 aanvankelijk 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, namelijk tú, met één
11.
bezittelijke vorm: tohár (Saksena, 1937: 169, 199). Uitgaande van een bijdrage
van o.a. het Bhojpuri èn het Awadhi aan de vorming van het Sarnami, kan de
taalontwikkeling even goed beschreven worden als in principe een voortzetting van
het Oost-Awadhi systeem, uitgebreid echter, als gevolg van de taalmenging, met
de Bhojpuri vorm tor, die ook van nut was voor het Sarnami, omdat in het geval van
het persoonlijk voornaamwoord verschil in respect toch wel aangegeven werd,
namelijk d.m.v. de werkwoordsvorm, maar dit onderscheid in het bezittelijk
12.
voornaamwoord niet tot uiting kon worden gebracht met het Oost-Awadhi systeem.
(Het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord áp voor ‘u’ lijkt in het Sarnami een
secundaire ontwikkeling te zijn als gevolg van de invloed van het Standaard-Hindi;
dat is althans waarschijnlijk omdat deze vorm in het Sarnami gecombineerd wordt
13.
met de al eerder bestaande beleefdheidsvorm tweede persoon van het werkwoord.)
Dit is natuurlijk maar één voorbeeld, en het moet in verder onderzoek aangevuld
worden, maar het laat in ieder geval zien dat bij het beschrijven van de
taalontwikkeling van het emigranten-Hindi voorzichtig te werk gegaan moet worden.
Een ander interessant punt in verband met het Sarnami is de vraag naar de redenen
van taalbehoud en -verlies. Terwijl bijv. op Guadeloupe (een Caraïbisch eiland) de
door de Indiase emigranten gesproken talen vrijwel geheel verloren gegaan zijn,
zijn er op Trinidad en in Guyana nog wel duidelijke sporen van emigranten-Hindi te
vinden, en wordt het emigranten-Hindi op Mauritius, de Fiji eilanden en in Suriname
nog dagelijks gesproken. Factoren die het taalbehoud in algemene zin bevorderd
zullen hebben, zijn het gebrek aan onderwijs (of het volgen van onderwijs dat in
een Indiase taal gegeven werd, zoals een tijd lang in Suriname en op Mauritius),
de regelmatige aankomst van nieuwe contractarbeiders uit India, en de aanvankelijk
geïsoleerde positie van de contractarbeiders ten opzichte van de rest van de
bevolking. Maar dat zijn factoren die voor alle genoemde emigratiegebieden in
gelijke zin gegolden lijken te hebben, dus die verklaren het verschil in de mate van
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taalbehoud of -verlies niet. Ook de begindatum van de contractarbeid lijkt niet van
belang te zijn, want op Mauritius begon de contractarbeid in 1834, 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 1873 en 1879
(Lal, 1983: 13). Wel is natuurlijk het aantal contractarbeiders, in verhouding tot de
al aanwezige bevolkingsgroepen, van belang geweest. Dat verklaart het taalverlies
op Guadeloupe, waar het percentage immigranten op de totale bevolking gering
geweest is (Singaravélou, 1975: 145). Een andere reden die voor het taalverlies op
Guadeloupe wel is aangevoerd (Singaravélou, 1975: 139), zou het feit zijn dat de
immigranten zowel uit Noord als uit Zuid India afkomstig waren, en deze groepen
onderling alleen het Creools als 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 Mauritius en de Fiji eilanden precies omgekeerd
(dus daar was ca. 25% van de immigranten uit Zuid India afkomstig (Lal, 1983: 44)),
en daar ontstond een ‘koine’ gebaseerd op de Noord Indiase talen. De mate van
integratie van de immigranten in de overige bevolking is op Guadeloupe zeer groot
geweest, met veel gemengde huwelijken en veel bekeringen tot het katholicisme.
Ook op Trinidad, waar nu 35-40% van de bevolking uit Hindostanen bestaat, lijkt
een zekere mate van integratie plaats te hebben gevonden; in ieder geval is nu ruim
25% van de Hindostaanse bevolkingsgroep christelijk (Durbin, 1973: 1292) - in 1921
ruim 10% (Brereton, 1981: 112) - en dat is veel meer dan in bijv. Suriname. De
christelijke Hindostanen neigden er natuurlijk toe zoveel 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 taal (Durbin, 1978: 36
e.v.). Toch is het de vraag of integratie in deze mate de verklarende 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
(Mahabier, 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 cultuurtaal). 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 weliswaar
ten tijde van de immigratie uit India 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 zich, 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 Hindostanen die naar de
stad getrokken zijn èn verwesterd zijn, hun eigen taal vrijwel verloren: ze spreken
bijna alleen nog Nederlands en/of Sranan (Speckmann, 1966); dit geldt overigens
niet voor alle Hindostanen 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

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4
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(‘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 janglí bát ‘jungle taal’ (Brenneis, 1978: 163, 164). Dit is deels
te verklaren doordat in vooral de tweede helft van de 19e eeuw, en het begin van
de 20e, in India het gesanskritiseerde Hindi veld begon te winnen als literaire en
culturele taal, en daardoor ook ging 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 Hindoes in dat opzicht toch terrein, terwijl voor
de Moslems het Urdu prestige-taal was. De immigranten brachten dit idee van
prestige-talen 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-Hindi en Urdu ook buiten India zeker kunnen hebben, is dat iets dat te
betreuren valt, gezien de waarde die men in psychologisch opzicht aan de moedertaal
hecht, 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 Mauritius (Barz, 1980:
11). De enige vorm echter van emigranten-Hindi 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 literaire 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
14.
hoog gehalte. Daarnaast is een proces van standaardisering in gang gezet, wat
betreft de spelling en grammatika; in dit verband mag het recente
15.
Sarnamispellingsvoorstel van de ‘commissie Adhin’ met ere genoemd worden.
H e t zelfde, dus bezit van literatuur en een proces van standaardisering, geldt voor
het Sranan, dat opvallend genoeg één van de weinige, of zelfs de enige creolentaal
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
16.
trots op kan zijn, een proces dat daarom ook alle steun verdient die het nodig heeft.
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Eindnoten:
1. Vergelijk het artikel Sarnami Hindustani in de Encyclopedie van Suriname.
2. De verschillende emigratielanden hadden elk een eigen depot. De gemiddelde duur van het
verblijf van de contractarbeiders 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-Generaal zoveel mogelijk rekening houden
met wensen van immigranten om samen ingedeeld te worden (De Klerk, 1953: 82).
4. Op de plantages kwamen de Hindostanen ook in contact met de Creolen die er nog werkten,
maar veel onderlinge communicatie lijkt er niet bestaan te hebben, vergelijk Speckmann (1965:
34-36) en Brereton (1981: 113).
5. Voor het Sarnami is op dit punt nog geen onderzoek verricht.
6. In de emigratielanden was wel de term ‘plantation Hindustani’ gangbaar voor de taal die de
Hindostanen onderling op de plantages spraken. Het woord ‘Hindustani’ hierin heeft echter geen
betrekking op de hier besproken algemene contacttaal, maar is samenvattende term voor de
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 dominante basistaal. 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 -o Damsteegt (1984-1: 16, 17).
11. Beide vormen komen ook in het Bhojpuri voor.
12. Deze beschrijving van de taalgeschiedenis dient nog nader onderzocht te worden in samenhang
met de andere vormen van emigranten-Hindi. Zou bijv. het op Mauritius gebezigde
emigranten-Hindi, dat op het eerste gezicht veel sterker overeenkomt met het Indiase Bhojpuri
dan Sarnami, hetzelfde systeem 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 tú als áp gekend had, dan zou moeilijk te
verklaren zijn waarom tú ook in combinatie met de beleefdheidsvorm van het werkwoord kan
voorkomen.
14. Zie hierover Bajnath (1978: 33-35) en Damsteegt (1984-2: 21, 22).
15. Zie OSO 4/1, p. 31. Inmiddels is ook Marhé's beschrijving van de grammatika van het Sarnami
verschenen (Marhé, 1985).
16. Voor herzieningen op Damsteegt (1983 en 1984-1) kan verwezen worden naar een artikel dat
verschijnen zal in een door R.K. Barz en J. Siegel geredigeerde bundel over de ‘Overseas
Hindi’-talen (Canberra, 1986).
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Chinese kontraktanten in Suriname
Humphrey E. Lamur & Jean A. Vriezen
1. Inleiding
Voorstanders van de afschaffing van de slavernij in Suriname voerden in de 19e
eeuw verschillende argumenten aan om dit instituut op te heffen. Een van de
overwegingen was de kostenfaktor. Volgens dit standpunt was een op slavernij
gebaseerde produktiewijze in Suriname niet langer rendabel, onder meer vanwege
de gestegen arbeidskosten. Het zou voordeliger zijn om de produktie van koloniale
waren met vrije of contractarbeid voort te zetten. Deze opvatting won steeds meer
veld en reeds in 1853 werd een begin gemaakt met de import van Chinese
contractarbeiders. Het betrof een groep van 18 Chinezen die uit Java afkomstig
waren. Vier van hen overleden tijdens de reis naar Suriname; de overige 14 werden
als suikerkokers en veldarbeiders op de plantage Catharina Sophia tewerkgesteld.
De van Java afkomstige Chinezen waren relatief hoge lonen gewend, wat de planters
deed besluiten niet langer arbeiders uit dat gebied te recruteren. (Voor een uitvoerige
analyse, zie Ankum-Houwink, 1974.) Zij besloten voortaan uit China contractarbeiders
te importeren.
In totaal werden na 1853 ruim 2500 Chinezen, voornamelijk uit China, geïmporteerd
en wel in de jaren 1858 (487), 1865 (286), 1866 (807), 1868 (517) en 1869 (405).
In hoeverre het overlijden van 4 van de eerste 18 Chinezen tijdens de reis naar
Suriname als relatief hoog moet worden beschouwd, wordt duidelijk aan de hand
van tabel 1. (Zie volgende pagina.)
In dit artikel staat de vraag centraal of het functioneren van Chinese contractanten
die in 1853 te Catharina Sophia werden tewerkgesteld een ondersteuning vormt
voor het liberale 19e eeuwse standpunt dat contractarbeid voordelig was. In de
volgende paragraaf wordt een beeld geschetst van de voedings- en
huisvestingsomstandigheden van de Chinezen te Catharina Sophia. In de derde
paragraaf worden enkele gegevens verstrekt over de mortaliteit onder de Chinese
contractanten om een beeld te geven van hun overlevingskansen op de plantages.
In de daaropvolgende paragraaf wordt nagegaan hoe de contractanten in het
arbeidsproces hebben gefunctioneerd. Een samenvatting van de voornaamste
conclusies van dit artikel wordt in de laatste paragraaf gegeven.

2. Voeding en huisvesting van de Chinese contractanten te Catharina
Sophia
Naar aanleiding van de steeds groter wordende vraag van de planters naar
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Tabel 1. Sterfte onder Chinese contractanten onderweg naar Suriname
(1853-1870)
Jaar

Vertrokken uit Onderweg overleden
land van
herkomst
Abs. aantallen Percentages

Aangekomen in
Suriname

1853

18

4

22,2

14

1866a

409

5

1,2

404

1866b

416

16

3,8

403

1868

534

18

3,3

516

1869a

203

4

1,9

199

1869b

299

93

31,1

206

*

Bron: Koloniale Verslagen, Handelingen der Staten Generaal 1870-1871, Bijlagen
p. 138.
contractarbeiders in de periode rondom de afschaffing van de slavernij te Suriname,
gaf de medicus H. Dalton in januari 1863 in een brief enige adviezen voor verbetering
van de benadering van nieuwe Chinese contractarbeiders (bijlage in Van de Gon
Netscher, 1863). Op grond van zijn in Brits-Guiana opgedane jarenlange
geneeskundige ervaring met vele soorten immigratie, maakte hij enige opmerkingen
... wegens den grooten en dikwijls noodlottigen invloed, die de verandering
van klimaat en levenswijze op de gezondheid en het leven der immigranten
uitoefent.
Naast allerlei raad betreffende de werving en selectie van contractanten, gaf hij ook
zijn mening over de opvang als 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 vereischte
werk, een behoorlijke hoeveelheid goed en gezond voedsel worde
verstrekt, teneinde te voorkomen dat hij zich opvult met allerhande slechte
kost, zure vruchten en raauwe groenten, ..., terwijl hem door
tusschenkomst zijner tolken de schadelijkheid en het gevaar onder het
oog gebragt moet worden, van zich de maag met zulk schadelijk en
ongezond voedsel te overladen en den toestand van bloed en ingewanden
te bederven.
Ook wees Dalton op de preventieve werking van goede huisvesting voor de
gezondheid en hij adviseerde
... om de immigranten te doen huisvesten in ruime, drooge en open
gelegen houten woningen, wier vensters en deuren des nachts behoorlijk
gesloten kunnen worden, ten einde hen zoo veel doenlijk tegen den
*

onderweg vonden 3 geboorten plaats
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invloed van vocht, dauw en miasma te beveiligen en van koortsen en
andere ziekten vrij te waren.
Hoe was de voedings- en huisvestingssituatie van de Chinezen te Catharina 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 over de voeding van de Chinezen op de plantage Catharina
Sophia is niet eenvoudig te verkrijgen. In de door ons bekeken archieven (PWIB)
voor de periode 1854-1862 wordt in de eerste jaren van het verblijf van Chinezen
op Catharina Sophia over de voeding niet apart melding gemaakt. De Chinezen zijn
in de maandstaten opgenomen bij de algemene post van op de plantage uitgedeeld
voedsel. Wat betreft het oordeel van de Chinezen over het voedsel dat zij ontvingen,
zijn ons nauwelijks gegevens bekend. Het enige archiefstuk betreft een brief van 4
juni 1854 waaruit blijkt dat er klachten waren. In deze brief die in het Maleis is
geschreven en door twee Chinezen werd ondertekend, werd opgemerkt dat in het
begin uitsluitend rijst als voedingsmiddel werd verstrekt. Dat was op het moment
dat de brief werd geschreven niet langer het geval, daar zij alleen bananen in plaats
van rijst ontvingen, aldus de beide Chinezen. Tevens uitten zij de klacht door de
hiervoor verantwoordelijke ook nog te worden gekort op de verstrekking van bananen.
Kennelijk hebben de Chinezen met deze brief hun doel bereikt. In de in het
Nederlands gestelde aantekeningen onder deze brief werd de aanbeveling gedaan
weer tot het verstrekken van rijst over te gaan. Waarschijnlijk waren de richtlijnen
die de direktie van Catharina Sophia hanteerde over de verhouding tussen de
hoeveelheden te verstrekken rijst en bananen niet erg konkreet. Bij de begroting
staat een notitie dat, indien de bananenoogst goed lukte, de post voor rijst verminderd
kon worden (PWIB, no. 170). In 1859 is er voor het eerst sprake van aparte
vermelding van voedsel voor Chinezen. De produkten waren rijst, gezouten 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, 279
3/4 pnd vlees en 111 9/10 pnd spek. Vergelijken we dit met de hoeveelheid aan
slaven uitgedeeld voedsel, dan krijgen we het volgende beeld:

Tabel 2. Hoeveelheid voedsel per week uitgedeeld aan slaven en
Chinezen
*

**

Produkt

Slaven (1857-1859)

Chinezen (1859)

rijst

4482 gm

6051,5 gm

gez. vis

827 gm

905 gm

gez. vlees

249 gm

802,25 gm

gez. spek

199 gm

321,10 gm

De hoeveelheden lagen voor de Chinezen dus wat hoger dan voor de slaven. Er
is echter één element dat niet uit het oog moet worden verloren. Uit de literatuur
blijkt dat de slaven, naast de eerder genoemde produkten, meer kregen, namelijk
bananen, haring, makreel, bloem, mais, rum, melasse, zout, tabak en pijpen. Afgezien
van zout, dat éénmaal werd genoemd, werd voor de Chinezen geen melding gemaakt
van verstrekking van meer produkten in één en dezelfde maand. Wèl werd een
enkele keer in plaats van gezouten vlees of vis makreel genoemd. Bij de Chinezen
lijkt dus sprake te zijn van een duidelijk minder gevarieerd en minder ‘luxe’
voedingspatroon dan bij de slaven. Het mag dan ook niet zo verwonderlijk heten,
**
*

P.W.I.B.
Van den Boogaart en Emmer, 1977: 212.
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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 post ‘mond-behoeften’ met
betrekking tot de Chinezen een aparte opmerking gemaakt waaruit de
voedingskosten per jaar blijken.
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Onder deze rubriek zijn ook begrepen mondbehoeften voor de Chinezen
welke ter sterkte van 44 hoofden de som opleveren van f. 5027,-.
De voedingskosten per Chinees bedroegen in dit jaar dus f. 114,25. Dit is f. 0,31
per dag.
In 1861 ontvingen de Chinezen over de maanden januari en februari ongeveer
gelijke hoeveelheden rijst als in 1859. Andere produkten werden in deze maanden
niet apart genoemd. Gemeld werd slechts dat ‘de voor de Chinezen ontvangen
provisie in gebruik genomen is’.
In de maand maart (1861) trad echter een verandering op. Toen werd kennelijk
besloten dat, afgezien van aan zieke Chinezen, geen voeding meer werd ‘uitgedeeld’,
maar werd ‘overgedaan’. Daar komt bij dat de hoeveelheden die aan de Chinezen
werden ‘overgedaan’ (verkocht) drastisch waren verminderd (bijvoorbeeld rijst 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 contracten
met de Chinezen veel te duur vonden en streefden naar vermindering van de kosten.
Eén van de mogelijkheden was het besluit dat de kosten van voedsel niet langer
voor rekening van de planters kwamen. Kennelijk werd dit besluit in maart 1861 te
Catharina Sophia van kracht (voor discussie over dit onderwerp, zie Wolbers, 1860).
Het is denkbaar dat de Chinezen kostgrondjes hadden waarop zij zelf voedsel
verbouwden.

Huisvesting
Om de eerste Chinezen op Catharina Sophia te kunnen huisvesten 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
(PWIB, no. 161). Tevens werden een keukengebouw en een toilet gebouwd. De
afmetingen van één kamer waren dus ca. 3 × 4,5 meter. Vergelijken we dit met
gegevens (van 1862) over een blok huizen voor slaven op de plantage George
Hendrik, 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 × 4,5 meter. Wij hebben de indruk dat de
huisvesting van de eerste groep van 18 Chinezen te Catharina Sophia geen
noemenswaardige problemen opleverde. Anders lag dat met betrekking tot de latere
groepen, wat uit het volgende kan blijken. Ook in 1856 werden woningen gebouwd,
en wel voor de te verwachten nieuwe groep Chinezen. In het Koloniaal Verslag 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
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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 1. Plattegrond van de gebouwen op de plantage Catharina Sophia (1873).
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vermeld, of dat inmiddels weer met nieuwbouw begonnen was, is niet duidelijk. Af
en toe werden extra werkaamheden aan de woningen voor Chinezen verricht: in
1859 bijvoorbeeld werden de woningen door ‘timmernegers’ voorzien van jaloezieën.
Uit brieven van 1860 blijkt dat niet alle Chinezen in de voor hen gebouwde woningen
verbleven, maar ook in het 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 zijn gebeurd. Nadat zelfs de Gouverneur hierover vragen
gesteld had, werd andermaal aan de beheerder opgedragen:
... alsnu onverwijld en zonder onderscheid alle Chinese immigranten uit
dat verblijf te verwijderen, en aan het gebouw de bestemming te geven
zoals aan u opgedragen is. (PWIB, no. 145).
Uit een schets, gevoegd bij een brief d.d. 9 januari 1873 van de zendingspost
Catharina Sophia aan het kerkbestuur van de Evangelische Broedergemeente(?)
wordt duidelijk dat de gebouwen met woningen voor Chinezen vrij afgelegen ten
opzichte van de andere gebouwen gesitueerd zijn (zie tekening 1).

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
1870 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. Dit is niet verwonderlijk gezien het geringe aantal Chinese vrouwen onder
de contractanten (zie tabel 3). De vraag of de mortaliteit onder de Chinese
contractanten 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 volgende 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 11 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
contractanten 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 contracten niet verlengden
of naar hun land terugkeerden, werden vervangen door nieuwe importen. Vandaar
dat de aantallen die in de tabel zijn weergegeven van jaar tot jaar sterk fluctueren.
Afname van het aantal contractanten, zoals uit de tabel blijkt, betekent niet dat het
aantal Chinezen in Suriname daalde. Vele contractanten hebben zich na beëindiging
van hun contract als vrije arbeiders of als zelfstandigen in Suriname gevestigd.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

175

Tabel 3. Mortaliteit onder de Chinese contractanten (Suriname)
Jaar

Aantal contractarbeiders op 1 januari

Sterftecijfer
per 100

1870

M
-

V
-

J
-

M
-

T
1.700

3.3

1871

1.262

149

42

36

1.489

3.8

1872

786

20

13

9

828

2.9

1873

749

16

13

7

785

-

1874

-

-

-

-

-

-

1875

444

6

7

7

464

5.1

1876

332

6

7

7

352

1.6

1877

442

1

1

4

248

3.0

1878

207

1

1

5

214

4.0

1879

171

1

1

5

178

2.0

1880

117

0

1

1

119

1.2

1881

39

0

1

1

41

3.1

1882

21

0

1

1

23

1883

16

0

1

1

18

1884

4

0

1

1

6

1885

4

0

1

1

6

1886

3

1

0

1

5

1887

4

1

0

0

5

1888

4

1

0

0

5

1889

0

Bron: Koloniale Verslagen

Tabel 4. Chinese contractanten te Catharina Sophia (per 1 januari)
Jaar

Aantal

Jaar
1861

Aantal
40

Jaar
1871

Aantal
82

Jaar
1881

Aantal
2

1862

40

1872

17

1882

2

1863

1873

14

1883

2

1854

14

1864

1874

-

1884

-

1855

12

1865

1875

10

1885

0

1856

11

1866

1876

6

1857

3

1867

1877

2

1858

3

1868

1878

2
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1859

42

1869

1860

39

1870

84

1879

2

1880

2

4. Liberale ideologie en contractanten te Catharina Sophia
Adam Smith (1937: 365-367), een van de representanten van de liberale ideologie,
was van oordeel dat een eventuele stijging van de arbeidskosten door de vervanging
van slaven door contractarbeiders, zou worden gecompenseerd door een hogere
arbeidsproduktiviteit. Verder stelde hij dat de invoering van mechanisering in de
agrarische sector niet mogelijk was bij een op slavernij gebaseerde produktiewijze.
Naarmate de winsten van de planters in Suriname afnamen, groeide in de eerste
helft van de negentiende eeuw het aantal aanhangers van de liberale ideologie,
zowel onder de planters als in kringen van
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de Nederlandse overheid. Als uitvloeisel van de gewijzigde opvattingen werd reeds
in 1853 een begin gemaakt met de invoering van contractarbeid in Suriname. In dat
jaar werden 18 Chinezen, afkomstig van Java, als suikerkokers of veldarbeiders op
de gouvernementsplantage Catharina Sophia tewerkgesteld.
Hoe hebben deze contractanten 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 geval van fabrieksarbeid. Het loon bedroeg voor een volledige 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. Aan een contractant die naar het oordeel van de opzichter ‘lui gewerkt
heeft’ werd slechts 1/3 of 2/3 van het dagloon uitbetaald, ook al had hij een volledige
dagtaak van 8 of 10 uren verricht. Het door ons verzamelde archiefmateriaal over
de werkroosters en betalingslijsten der Chinese immigranten (Archief 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 arbeidsdagen 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 aantal niet
gewerkte arbeidsdagen van 105 (35 procent van 300), was slechts 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 overeenstemde 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 oorzaken 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 arbeidsdagen 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. Het aantal
niet gewerkte arbeidsdagen bedroeg 74, een werkverzuim van 25 procent. Ook in
dat jaar vormde het ziekteverzuim van 17 dagen (6 procent) 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
procent) 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 is nog geen 2 procent van 300 werkdagen. Het uitbetaalde loon
bedroeg f. 93,-.
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Tabel 5. Aantal gewerkte arbeidsdagen en werkverzuim per jaar per
Chinese contractant te Catharina Sophia, in 1859, 1860, 1861.
Jaar

1859

Aantal
Werkverzuim per jaar,
gewerkte
in procenten van 300
arbeidsdagen werkdagen, wegens:
per jaar, in
procenten van
300
werkdagen
Ziekte
Andere reden
65
8
27

Totaal
35

1860

75

6

19

25

1861

80

2

18

20
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Uit het voorgaande blijkt dat de arbeidsproduktie van de Chinese contractant te
Catharina Sophia in de jaren 1859-1861 ver achter bleef bij de verwachtingen der
planters. Het werkverzuim 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 hoge werkverzuim; het ziekteverzuim lag tussen 2 en 8
procent. Het is de planters van Catharina Sophia dus niet gelukt om de Chinese
contractanten te doen functioneren in het arbeidsproces overeenkomstig de vereisten
van het produktie-systeem. Wat was het oordeel van de planters over het
functioneren van de contractanten? Over het algemeen waren zij zeer tevreden
over de Chinezen. Dit positieve oordeel betrof echter de grote inzet, ijver en goede
wil van de contractanten. Minder positief was het oordeel der planters over de
arbeidsproduktiviteit 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) contractarbeid gebaseerde produktie-systeem te Catharina Sophia voldeed
in de jaren 1859-1861 niet aan de eisen van de planters.

5. Samenvatting
De voedings- en huisvestingssituatie van de eerste groep van 18 Chinese
contractanten die te Catharina Sophia te werk werden gesteld verschilde niet
essentieel van die der slaven. Over het oordeel van de Chinezen ten aanzien van
deze aspecten van hun levensomstandigheden is dus nauwelijks iets bekend. Wel
blijkt uit een door hen geschreven brief dat zij zich 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 arbeidsdagen
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
contractanten te doen functioneren in het arbeidsproces overeenkomstig de vereisten
*
van het produktieproces.
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Bijlage
De tolk Oey Kim Sing
Van de eerste 14 Chinese immigranten die in 1853 in Suriname uit Java arriveerden,
zijn er in 1857 drie geweest die na het expireren van hun contract een nieuw contract
aangingen. Ditmaal werd hun een contract geboden voor de functie 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 Catharina Sophia, maar reisde als gevolg van zijn werk
regelmatig naar Paramaribo of naar andere plantages. Uit de archieven (PWIB) zijn
enige gegevens omtrent zijn leven te achterhalen.
In 1859 wordt gemeld dat Oey Kim Sing een verzoek gedaan heeft ‘dat hem voor
de vrijdom worde afgestaan, het slavenkind Christoffel, zoon van Santje, geboren
in 1858...’. In 1860 blijkt bij Gouvernementsresolutie dat aan dit verzoek voldaan is
en dat zijn zoon gemanumitteerd is onder de naam van Christoffel Marius Kim.
Halverwege het jaar 1860 blijkt uit vertrouwelijke stukken dat Oey Kim Sing
beschuldigd wordt van het opkopen van gestolen gouden sieraden. Men stelt een
onderzoek in:
Aangezien hij onmiddellijk na zijn aankomst uit Nickerie naar Catharina
Sophia is vertrokken, alwaar hij vrouw en kinderen heeft, zoo ben ik door
den heer Procureur-Generaal aangezocht om onderzoek naar de
opgemelde goederen bij de meid van dien tolk - met name Santje - te
doen bewerkstelligen. Dientengevolge wordt u uitgenoodigd om onverwijld,
zoowel in de wooning van voormelde Santje als in die van hare
betrekkingen te onderzoeken.... (Brief 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
diefstal. 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 conclusie dat Oey Kim Sing zich inderdaad aan genoemde
feiten had schuldig gemaakt, blijkt voorbarig. Enige weken later wordt namelijk
geschreven:
Met terugzending in twee verzegelde doosjes van de gevonden
voorwerpen en muntstukken, mij toegezonden..., verzoek ik u die
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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.

De auteurs
Prof. dr. H.E. Lamur (geboren Paramaribo, 1933) is werkzaam aan het
Antropologisch-Sociologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam, vakgroep
CANSA. Hij promoveerde in 1973 op een proefschrift getiteld The Demographic
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De Stichting Lobi. Geboorteregelend gedrag en kennis van contraceptiva (1984) en
De kernstening van de slaven van de Surinaamse plantage Vossenburg, 1847-1878
(1985).
Jean Vriezen (geboren in 1955 te Toronto, Canada) is in 1983 aan de Universiteit
van Amsterdam afgestudeerd in de culturele antropologie. Zij heeft onderzoek
gedaan onder de Chinezen in Nederland. Thans bereidt zij een promotie-onderzoek
voor, getiteld: ‘Woon- en verzorgingsvorm van allochtone ouderen in Nederland’.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

181

Chinese kontraktarbeiders in Suriname in de 19e eeuw
Joke Ankum-Houwink
Deze titel roept meteen de vragen op: waarom moesten er in Suriname
kontraktarbeiders komen, en waarom Chinezen?

1. Waarom was er een tekort aan arbeidskrachten in Suriname?
Engeland 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 regering zich bij dit voorbeeld
aan. Klandestien ging de aanvoer nog wel door, maar het aantal slaven nam toch
sterk af. In 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 vervangende arbeidskrachten.

2. Waarom Chinezen?
Immigratiepogingen met Nederlandse boeren, bewoners van de Portugese eilanden
en negers uit het Caribisch Gebied waren om verschillende redenen een mislukking
geworden. In 1853 diende een aantal planters bij het gouvernement in Suriname
het verzoek in voor steun bij het werven van arbeiders uit China, Java, Calcutta of
elders. Hieruit sprak geen enkele voorkeur. Het gouvernement zorgde voor de
aanvoer van de eerste twee groepen Chinezen, in 1853 en 1858. Daarna werden
werving en aanvoer aan het particulier initiatief overgelaten. Daarop sloten Engeland
en Frankrijk hun koloniën voor 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 eigenlijk
alleen China over, waar sinds de jaren '40 van de 19e eeuw een enorme hoeveelheid
arbeiders door de Westerse 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 zich al lange tijd weten te beschermen tegen invloeden van buitenaf door
een absoluut verbod van handel met het buitenland en van emigratie. De zuidelijke
provincies Fukien en Kwantung konden hier wel enigszins mee smokkelen, zij
hadden dan ook een eeuwenlange migratietraditie. Door druk van vooral Engeland
werd China bij het verdrag van Nanking in 1842 ‘opengebroken’. China moest enkele
havens openstellen voor de buitenlandse handel en stond Hongkong in pacht aan
Engeland af. In 1850 werd emigratie, waar voordien de doodstraf op stond,
gelegaliseerd. Op grote schaal werden arbeiders voor plantages en mijnen geworven,
voor het allergrootste deel in Fukien en Kwantung. Door overstromingen,
hongersnoden, overbevolking en zware belastingen waren in de periode daarvóór
duizenden naar de nog absoluut niet geïndustrialiseerde steden getrokken, die deze
toevloed geheel niet konden absorberen. De enige uitweg was migratie, via de
opengestelde Chinese havens, het Protugese Macao en het Britse 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
clanoorlogen, die volgens oud gebruik door de overwinnaars werden verkocht, voor
gekidnapte krotbewoners, en voor degenen die vlak voor vertrek van het schip met
list en mooie woorden aan boord waren gelokt. Het komt zeer bekend voor! Vooral
Macao met zijn speelholen en Swatau, centrum van opiumhandel, waren in dit
opzicht berucht. De mensen werden er respektievelijk in de schulden gejaagd en
bedwelmd. Na klachten over gruwelijk misbruik door Spaanse, Engelse en
Amerikaanse wervers vaardigde China in 1859 een proclamatie uit, waarin
adspirant-migranten dringend werd aangeraden naar een emigratiehuis te gaan en
daar met de wervingsagenten en de speciaal daarmee belaste Chinese ambtenaar
het contract op te stellen. Hierin moest de plaats van bestemming staan, waar
overigens nog wel eens de hand mee werd gelicht. Bloedige opstanden waren geen
uitzondering als bleek dat van bestemming werd veranderd, vooral als het Peru of
Cuba gold, beide zeer berucht. Tussen 1865-1871 kwamen op 8 van de 10 schepen
met bestemming Peru of Cuba min of meer ernstige muiterijen voor. Van één schip
werd zelfs het grootste deel van de bemanning vermoord en de overgeblevenen
gedwongen terug te varen naar China.
In 1860 sloot China een verdrag met Engeland en Frankrijk waarbij de werving
van kontraktarbeiders werd geregeld. Dit verdrag gold eveneens voor Nederland,
en bevatte beschermende maatregelen voor de migrant. De emigratie-agent zou
altijd in het emigratiehuis aanwezig zijn, de Chinese ambtenaar had overal toegang,
zodat hij elke klacht kon horen. Ook de politie had overal toegang, en was bij
inscheping en vertrek aanwezig. De praktijk was echter anders door de enorme
corruptie in het ambtenarenapparaat. Vooral in Macao bleef de uitvoer een
regelrechte slavenhandel, zodat deze haven na lang aandringen van China in 1875
voor kontraktmigratie werd gesloten. China zelf had toen al alle kontraktmigratie
verboden, nadat het in een laatste poging de zaak onder controle te krijgen in 1866
een nieuw verdrag met Engeland en Frankrijk had gesloten. Daarbij werd het recht
op vrije terugkeer vastgesteld en op mensenroof de doodstraf gesteld. Het werven
van arbeiders zonder staatstoezicht werd verboden, en het mochten alleen nog vrije
emigranten zijn, die de reis op eigen kosten ondernamen. Ook dit bleef een dode
letter. In 1875 gaven wervers tijdens een proces toe dat 60% onvrijwillig ging.
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4. Komst en verblijf van de Chinezen in Suriname
Een voorzichtig begin met aanwerving van Chinese arbeiders was een groep van
18 Chinezen, die in 1853 door het gouvernement op Java werd gekontrakteerd voor
de gouvernementsplantage Catharina Sophia. Onderweg overleden er drie, vier in
Suriname zelf. Aan het eind van het kontrakt gingen er acht terug, en drie bleven,
na lang aandringen, als tolk voor de eerste groep uit China: 500 uit Kanton. Ook
deze mensen waren door het gouvernement aangeworven. Aan particulieren zouden
er 325 worden ‘verhuurd’, de rest was voor gouvernementsdienst. Het kontrakt was
voor 5 jaar, met gratis terugreis, een vast maandloon, onderdak, voeding en
medische zorg gratis, en twee maal per jaar een nieuw stel kleren. 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 wijziging van
de kontraktvoorwaarden. Deze reactie was niet te verwachten na het verzoek om
hulp bij het werven van arbeiders in 1853. De voorwaarden waren gelijk aan die in
Brits-Guiana, en moeten dus bekend zijn geweest. Wolbers ziet hierin dan ook een
verkapte poging van de planters om de afschaffing van de slavernij uit te stellen
met de eis dat eerst voor vervanging moest worden gezorgd. De geëiste wijzigingen
van het kontrakt werden door de gouverneur goedgekeurd (de mensen waren al
onderweg!) en behelsden halvering van het te betalen bedrag aan het gouvernement,
de mogelijkheid van teruggave als de arbeiders niet voldeden (terecht achteraf,
want de ‘bejaarden en gebrekkigen’ werden teruggegeven, de werving was kennelijk
niet erg kritisch geschied), betaling per taak in plaats van per maand, en voeding
en kleding voor eigen rekening. Bovendien werd de betaling afhankelijk gesteld van
de beoordeling door de opzichter van de wijze waarop de taak werd opgeleverd en
de manier waarop was gewerkt. Zo kon éénderde of zelfs tweederde van het loon
worden afgetrokken.
Na deze financiële strop liet de regering werving en vervoer aan het particulier
initiatief over. Het amendement-Van Bosse bracht in 1862 een compromis tot stand
tussen voorstanders van staatsbemoeienis en die van het particulier initiatief. De
eersten argumenteerden dat de plantages en dus ook de arbeidskrachten van
levensbelang waren voor de kolonie, zodat dus de Staat voor de arbeiders moest
zorgen. De aanhangers van de tegenovergestelde zienswijze, van de liberale
laissez-faire gedachte die in de 19e eeuw overheerste, stonden op het standpunt
dat een goed ingericht en geleid bedrijf het altijd redde, en dat een kolonie waar
permanent geld bij moest niet waard was geholpen te worden. Het compromis was
een premieregeling voor 5 jaar, voor door particulieren aangeworven en aangevoerde
kontraktarbeiders. Aangezien dit particulier initiatief een mislukking werd, werd de
premieregeling voor 5 jaar verlengd. Maar ook na 10 jaar was van het oorspronkelijk
gestelde maximum van f. 1 mln. nog geen kwart uitgegeven. Daarna nam de Staat
de taak weer op zich.
In 1865 werd te Amsterdam de Immigratie Maatschappij opgericht, met agentuur
in Hongkong, om voor rekening van derden tegen commissie kontraktarbeiders in
China te werven. De eerste zending was meteen een ramp: van de 475 Chinezen
die in 1865 scheep gingen overleden er 197 onderweg! De overige reizen hadden
een normaal verloop, zodat tussen 1865-1869 ruim 2000 Chinezen naar Suriname
werden gebracht. Ter vergelijking: in Brits-Guiana werden tussen 1834-1860 bijna
12.000 Chinezen ingevoerd, waarvan alleen al tussen 1862-1866 ruim 5.000,
allemaal door de Staat verzorgd. Het aantal aangevoerde Chinezen was echter
maar de helft van het aantal dat de planters hadden besteld. De groep van 1869
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was bovendien de laatste, omdat daarna Hongkong werd gesloten voor werving
anders dan voor Britse kolonies.
Als laatste Chinese stuiptrekking voerde het gouvernement in 1873-1874 nog
een groep van een kleine 100 Chinezen uit Java aan. Daarna kwamen geen Chinese
arbeiders meer naar Suriname.
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5. De rechtspositie van de Chinese kontraktarbeiders in Suriname
Deze was nog niet definitief geregeld bij de komst van de eerste groep 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. Als vrije arbeider zou een civielrechtelijke verhouding
normaal zijn geweest. Volgens de regelingen van de Voorlopige Bepalingen van
1856 heeft de plantagegezagvoerder het recht bepaalde overtredingen te straffen
met een boete of opsluiting al 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 regeling tot stand, tegelijk met de afschaffing van
de slavernij. De immigranten genoten alle burgerlijke rechten welke aan de
ingezetenen waren toegekend, en stonden onder bescherming 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
plantagebeheerder kon de districts-commissaris laten komen, 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 (met 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 Chinees, zonder dagvaarding op aanklagt van de gezagvoerder voor
de ommegaande regter verschenen, en die op zijn klagt naar den
districts-commissaris verwezen werd, vroeg of de regter dan alleen tot
taak had om de arbeiders 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
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rechtszaken schadelijk voor hun prestige zou zijn! In 1871 stelt Heemskerk in de
Tweede Kamer:
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Wil men de medewerking van een grote mogendheid (bedoeld wordt
Engeland) voor immigratie, dan moet men niet beschuldigd kunnen worden
dat men vrije menschen niet weet te onderscheiden van slaven.

6. Conclusies over het Chinese ‘intermezzo’
Na 1874 kwamen er geen Chinezen meer naar Suriname, in elk geval geen
arbeiders. Dit is niet geheel te verklaren uit het officiële verbod van kontraktmigratie
door China, gezien de mogelijkheden tot ontduiking en het algemeen gebruik
daarvan, of door de sluiting van de havens van Macao en Hongkong. Het zal meer
veroorzaakt zijn door de andere bezwaren tegen de Chinese kontraktmigratie, en
deze waren:
1. de zeer hoge kosten van werving en vervoer, die de planters ook na 1872 zelf
moesten betalen, en die er in een 5-jarig kontrakt niet uitkwamen;
2. het feit dat de Chinezen zelden hun kontrakt verlengden;
3. dat indien zij al bleven, dat praktisch nooit als landbouwer was, maar als
kleinhandelaar, waar de planters geen behoefte aan hadden;
4. maar dat zij door het uiterst gering aantal vrouwen meestal terugkeerden naar
China.
Het vrouwentekort was het gevolg van de absolute weigering van de Chinese
clanhoofden om aan getrouwde vrouwen toestemming te geven een arbeidskontrakt
aan te gaan, en zeker in den vreemde. Meisjeshandel was wel toegestaan, maar
bij huwelijk met een prostituée werd een man uit zijn clan gestoten. De eis van de
Nederlandse regering dat 20-25% van de groepen uit vrouwen moest bestaan werd
dan ook al spoedig als geheel onhaalbaar ingetrokken. Ook al omdat deze zg.
emigratie een duidelijke puur arbeidsmigratie van korte duur was. Blijvende vestiging
werd niet aangemoedigd.
Naast de zakelijke bezwaren waren er nog de emotionele bezwaren: het hoge
opiumgebruik, dat zeer onzedelijk werd gevonden. Dit was waarschijnlijk mede een
gevolg van het vrouwentekort, evenals de prostitutie, polyandrie en homofilie. Ook
deze zaken werden voor de Nederlandse gemeenschap als sterk zedenbedervend
ervaren. Verder wordt in een immigratieland altijd de laatst aangekomen groep als
de meest slechte uitgekreten. Daarbij kwam minachting voor degenen die vrijwillige
veldarbeid, ofwel slavenarbeid verrichtten. Bovendien kwamen de Chinezen uit een
zg. ‘halfkultuur’ en waren geen christenen. Of zoals Van Praag het kernachtig uitdrukt:
een allesbedervende zogenaamde immigratie van meer dan half
barbaarsche koelies (Van Praag, 1876: IV).
De zakelijke bezwaren lijken mij voor Suriname, in de financieel uiterst benarde
situatie (tussen 1863-1865 daalde de suikerexport tot de helft, vele plantages werden
verlaten), inderdaad van doorslaggevende aard. Dus probeerde men elders
arbeidskrachten te vinden, m.n. in Brits-Indië, waar sinds 1872 werving van
staatswege was toegestaan.
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Javanen in Suriname
G.D. van Wengen
Literatuur over de Javanen
Over het leven van de Javanen in Suriname, vanaf de emigratie-periode tot nu, zijn
in de periode na de Tweede Wereldoorlog zo langzamerhand aardig wat gegevens
beschikbaar gekomen. Het begon met het proefschrift van Ismaël die uitvoerig inging
op de immigratie van de Javanen. Later zou hij daar nog een - slechts in gestencilde
vorm uitgegeven - publikatie van meer algemene zin aan toevoegen.
Van Annemarie de Waal Malefijt verscheen in 1963 The Javanese of Surinam,
waarin de aandacht gericht werd op de gezinsstructuur en de religie van de Javanen
die zich in Suriname hebben gevestigd.
Zelf heb ik daaropvolgend een in 1973 verschenen publikatie gewijd aan vnl. de
relatie tussen de Javanen in de districten èn die in de verstedelijkte agglomeraties,
waarbij speciale aandacht viel op de trek van het platteland naar de stad en op de
acculturatie die in het stadse milieu plaats vond.
In 1976 verscheen de dissertatie van Parsudi Suparlan, die veel aandacht schonk
aan de segmentering die zich steeds meer in de Javaanse samenleving ging
aftekenen en op de rol die de religie in dit segmenteringsproces speelt.
Rik Derveld tenslotte belicht in zijn dissertatie van 1981 de rol die de politiek in
steeds toenemende mate in het leven van de Javanen ging spelen met als gevolg
politieke groepsvorming en toenemende tegenstellingen binnen die groep.

Het begrip ‘rukun’
Alle bovengenoemde auteurs zijn in de loop van hun onderzoek gestuit op het voor
de Javaanse gemeenschap belangrijke begrip rukun, ofwel onderlinge harmonie.
Vooral Annemarie de Waal Malefijt besteedt er veel aandacht aan en beschouwt
rukun als het sleutelbegrip voor de Javaanse cultuur. Overigens tot ongenoegen
van de latere onderzoeker Parsudi Suparlan, die vindt dat De Waal Malefijt de
waarde van het begrip rukun sterk overschat. Derveld komt in zijn dissertatie t.a.v.
de standpunten van beide zojuist genoemde auteurs tot de conclusie dat De Waal
Malefijt zich concentreert op wat de mensen bindt en Parsudi Suparlan op wat de
mensen scheidt.
Het verschil in opvattingen laat zich voor een belangrijk deel verklaren uit het feit
dat De Waal Malefijt haar onderzoek deed in een plattelandssamenleving en
bovendien in de jaren '50, terwijl Parsudi Suparlan veel van zijn materiaal ontleent
aan de verstedelijkte 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.
Mijn eigen inschatting is dat ook nu nog (mijn laatste bezoek aan Suriname dateert
van 1980) rukun een onderhuids aanwezige en zeker niet 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 aanwezige stress-situatie heel goed
de baas kunnen.

Javaanse culturele uitingen
De Javanen die in de immigratie-periode naar Suriname kwamen, namen hun eigen
Javaanse cultuur 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 wayang o f w e l h e t 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.

Javaansche emigranten op weg naar Suriname ± 1900. Fotoarchief Kon. Inst. v.d. Tropen,
Amsterdam.

Enigszins 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 etc. Men heeft
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zelfs een complete Javaanse gamelan uit Indonesië laten overkomen alsook een
leraar om op die gamelan les te geven.
Het is overigens interessant dat Parsudi Suparlan in zijn dissertatie vermeldt dat
het juist Javanen uit de middengroepen en het hogere kader zijn bij wie de wens
leeft om de eigen identiteit van de Javaanse cultuur niet verloren te laten gaan en
dat dit streven zich vooral pas in latere '70er jaren gaat manifesteren. Volgens
Parsudi Suparlan hebben daarentegen de Javanen uit de lagere maatschappelijke
klassen de neiging om zich qua levensstijl vooral aan de Creolen te spiegelen.
In de plattelandsdistricten van Suriname is t.a.v. de kunstzinnige tradities de lijn
vanuit de immigratie-periode nog altijd ononderbroken doorgetrokken. De meeste
dorpsgemeenschappen hebben een of meer eigen gamelan-sets en ook andere
kunstuitingen komen er nog voor, al is de belangstelling ervoor aan het afnemen
en is bijv. de bioscoop een steeds groter concurrent geworden.
Ook de verdeeldheid die onder de Javanen toegenomen is als gevolg van politieke
spanningen (zie Derveld) werkt niet bevorderlijk voor de bloei van het kunstzinnig
leven. Opvallend is - vooral op het platteland - het bestaan van typisch religieuze
kunstvormen zoals het reciteren uit de Koran onder begeleiding van het spel op de
raamtrommels (terbang). Interessant is daarbij dat 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 het pondok-systeem
waarin een strenge religieuze opvoeding op Islamitische grondslag centraal staat.
Het centrum voor dit pondok-systeem ligt daarbij veeleer in West- dan in Middenof Oost-Java.
Het vergelijken van gegevens uit de boeken van resp. Pigeaud (Volksvertoningen
in Java) en Kunst (De toonkunst van Java) met de door mij destijds opgetekende
herkomst van Javaanse migranten en de door hen beoefende kunstvormen leverde
interessant materiaal op dat ons in staat kan stellen wat meer te weten te komen
over de plaatsen op Java waar de Javaanse immigranten in Suriname oorspronkelijk
vandaan kwamen.
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te Leiden, waar hij in 1957 gepromoveerd is op een proefschrift over de Javanen
in Suriname. Hij is sinds 1963 hoofd van de Educatieve Dienst van het Rijksmuseum
voor Volkenkunde, Steenstraat 1, 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
gebruik en de waardering van de drie meest gesproken talen in Suriname, het
Sarnami Hindostani, het Sranan en het (Surinaams-)Nederlands. We hebben dat
onderzoek uitgevoerd bij de twee belangrijkste groepen van het land, de Creolen
en de Hindostanen. Waarmee tegelijkertijd de belangstellingssfeer aangegeven is
van waaruit het onderzoek gegroeid is: de studie van taal en etniciteit, een onderwerp
dat de laatste jaren vooral door toedoen eerst van de taalsociologie, vervolgens van
1.
de sociaal-psychologische studie van taal enorm aan belang gewonnen heeft.
Wegens plaatsgebrek, maar ook omdat de meeste lezers van OSO zeer goed
met de problematiek vertrouwd zijn, beginnen we niet met een algemene schets
van de verhoudingen, vroeger en nu, tussen Creolen en Hindostanen. Wie daar
toch over wil lezen, verwijzen we o.m. naar een aantal lemmata in de Encyclopedie
van Suriname (1977), naar Kruijer (1977), Deprez en De Bies (1985) en vooral naar
Boedhoe (1983). Wij stellen hier liever ineens ons onderzoek voor.

Opzet
De bedoeling was met cijfermatige gegevens betreffende een aantal taalsociologische
verhoudingen voor de dag te kunnen komen. Te dien einde is met 61 volwassen
Surinamers een 18 blz.-lange, gestructureerde vragenlijst doorgenomen. De enquête
was mondeling: de enquêteurs lazen de vragen voor, en noteerden de antwoorden
op het enquêteformulier. De enquêteurs waren Renata de Bies en Robert Getrouw,
beiden Creolen: ze stelden zich voor als komende van de universiteit en spraken
Surinaams-Nederlands - dat was bij gebrek aan tijd en aan mankracht de enig
mogelijke, en ook wel de meest voor de hand liggende aanpak. In welke zin en in
welke mate de antwoorden erdoor beïnvloed zijn, weten we niet (wie zich wil
vergewissen van het mogelijke belang van de rol van de onderzoeker, leze bijv.
Deprez en Persoons, 1984).
De steekproef is op een willekeurige manier tot stand gekomen. Er is bij de selectie
wel rekening gehouden met:
- landaard: 34 Creolen, 27 Hindostanen;
- sociale status: 30 laag, 31 hoog (twee duidelijk onderscheiden strata, op basis
van opleiding: hoog = HBO en universiteit, laag = maximaal ULO);
- sexe: 27 mannen, 34 vrouwen.
Allen waren tussen de 30en 50 jaar oud.
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We gaan bij de bespreking niet in op de variabele sexe (van de spreker) omdat er
geen grote verschillen mee gepaard gingen. Landaard en sociale status waren veel
belangrijker.

Resultaten
1. Welke van de drie talen - Hindostaans, Nederlands, Sranan - spreekt u, en in
2.
welke mate?
LC
H.
3
2

6

1

94
Cr.
H.

3
2

6

1

94

HC
H.

N.
35

S.
18

LH
H.
31

65

82

69

N.
6

S.
29

94

71

6

N.
21

S.
24

94
Hind.
H.
N.
30
22

S.
30

La
H.
13

79

76

70

70

33

78

S.
38

HH
H.
13

N.
3

S.
33

100 62

33

97

67

N.
3

S.
33

53
Ho
H.
13

N.
39

S.
19

97

67

35

61

81

N.

53

52

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 driepuntsschaal). Percentages voor LC =
lagere Creolen, HC = hogere Creolen, Cr = alle Creolen, LH = lagere Hindostanen,
HH = hogere Hindostanen, Hind. = alle Hindostanen, La = lagergeplaatsten (Creolen
+ Hindostanen), Ho = hogergeplaatsten (idem).
Ten eerste, de Creolen kennen - inderdaad - geen Sarnami (tabel 1). Ten tweede,
het aantal ‘middelmatige’ 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 Nederlands
beter dan laag, terwijl laag het Sranan beter beheerst, wat wèl met de realiteit
overeen zal stemmen.

2. In welke taal/talen bent u thuis opgevoed?
LC

HC

311

LH
62

222

HH
14

Cr.

29

Hind.
37

La
27

15

Ho
6

tot
16

13

7

131

59

88

23

36

73

30

43

65

54

113

35

12

15

7

24

11

27

10

18
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Tabel 2. Taal/talen waarin men thuis opgevoed is. Het eerste cijfer in de trits staat
voor de mate waarin men in het Hindostaans opgevoed is, het tweede voor de mate
waarin men in het Nederlands opgevoed is, en het derde voor de mate waarin men
in het Sranan opgevoed is: 3 = uitsluitend, overwegend; 2 = in gelijke mate; 1 = in
mindere mate, niet (vijfpuntsschaal gereduceerd tot driepuntsschaal). Enkel de
percentages voor vaker voorkomende combinaties zijn in de tabel opgenomen. Zie
verder tabel 1.
Van de Creolen is niemand in het Sarnami opgevoed (tabel 2). Bij de hogere Creolen
zegt 90% (!) in het Nederlands opgevoed te zijn; bij de lagere ligt dat cijfer 30%
lager - wat ook nog hoog is.
Ook bij de Hindostanen is er op dat punt een sociaal verschil. Meer
vermeldenswaard lijken ons daar evenwel de vrij hoge Sarnami-scores die duidelijk
hoger liggen dan de Sranan-scores bij de Creolen, een patroon dat nog terug zal
komen. Hindostanen blijken minder in het Nederlands, en - nog minder - in het
Sranan opgevoed te zijn dan Creolen. Hindostanen blijken ook vaker in meer dan
één taal opgevoed te zijn. De etnische verschillen zijn dit keer de grootste.
C. in P.

C. in d.

311

H. in P.
20

H. in d.
58

222

7

25
8

131

80

56

47

113

20

33

20

Tabel 3. Taal/talen waarin men opgevoed is: percentages voor Creolen (resp.
Hindostanen) opgegroeid in Paramaribo vs. Creolen (resp. Hindostanen) opgegroeid
in de districten; zie verder tabellen 1 en 2.
In tabel 3 valt op dat van de Hindostanen die (o.m.) in het Sarnami opgevoed zijn,
de meesten wel in de districten opgegroeid zijn (cf. Koefoed en May, 1980: 75-79).
3. Welke taal/talen spreekt u thuis met uw partner?
LC

HC

LH
45

311

HH

221

15

222

15

131

25

80

122

27

69

13

113

75
Cr.

7

27

311

Hind.
21

La
22

Ho

tot
10

221

8

7

4

222

8

7

4
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131

56

122

7

113

37

50

26

52

75

53

7

4

4

25

Tabel 4. Taal/talen die men thuis met zijn partner spreekt. Deze vraag was enkel
van toepassing op de volgende aantallen: LC = 12, HC = 15, LH = 11, HH = 13, La
= 23, Ho = 28. Zie verder tabellen 1 en 2.
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Nu zijn de sociale verschillen weer de grootste: terwijl de meeste hogeren thuis met
hun partner Nederlands praten, gebruiken de meeste lageren dan de inheemse
talen (Creolen: Sranan, Hindostanen: Sarnami + Sranan). Voor één keer noteren
we meer Sranan bij de Creolen dan Sarnami bij de Hindostanen (tabel 4).

4. Welke taal/talen spreekt (sprak) u thuis met uw kinderen?
LC

HC

LH
42

311

HH
8

222

17

131

77

122

15

113

8

100

311

Hind.
25

222

8
88

122

8

113

4

75

8

Cr.

131

42

La
20

58

60

4

Ho
4

tot
12

8

4

88

73

8

4

8

4

Tabel 5. Taal/talen die men thuis met de kinderen spreekt. Deze vraag was enkel
van toepassing op LC = 13, HC = 12, LH = 12, HH = 12, La = 25, Ho = 24. Zie verder
tabellen 1 en 2.
Het overwicht van het Nederlands is hier wel erg groot: álle hogere Creolen, 3/4
van de hogere Hindostanen en 3/4 van de lagere Creolen zeggen thuis met hun
kinderen uitsluitend Nederlands te praten; enkel bij de lagere Hindostanen gaat het
‘slechts’ om 40%. Het is opvallend hoeveel lageren 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).
Vooral als taal 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 a. als u ook
aan het gesprek deelneemt (deelnam), b. als u niet aan het gesprek deelneemt
(deelnam)?
LC
O+K

K+K+O

K+K-O

HC
O+K

K+K+O

K+K-O

77

62

38

100

100

90

311
221
212
222
131
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122

15

8

23

113

8

31

38

311

LH
O+K
42

K+K+O
40

K+K-O
30

221
212

HH
O+K
8

10
8

222
131

10

K+K+O

K+K-O

22

22

78

78

10
10

20

17

42

20

20

75

8

20

20

122
113

Tabel 6. Taal/talen die de ouders thuis met de kinderen spreken (O+K) (cf. tabel
5) vs. taal/talen die de kinderen thuis onder elkaar spreken als de ouders ook aan
het gesprek deelnemen (K+K+O) vs. taal/talen die de kinderen thuis onder elkaar
spreken als de ouders niet aan het gesprek deelnemen (K+K-O). Percentages. Zie
verder tabellen 1 en 5.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

195
Volgens de hogeren maakt het weinig uit of zij aan het gesprek deelnemen of niet:
ook in hun áfwezigheid spreken hun kinderen vrijwel uitsluitend (hoofdzakelijk)
Nederlands onder elkaar. Bij de lageren is dat niet zo - daar geven sommigen alvast
toe dat de jongeren graag Sranan onder elkaar praten (tabel 6).
6. Welke taal/talen spreekt u met a. uw Creoolse vrienden, b. uw Creoolse
vriendinnen, c. uw Hindostaanse vrienden, d. uw Hindostaanse vriendinnen?
LC
C♂

C♀

131

12

18

122

6

12

113

82

71

HC
C♂

C♀

H♂

H♀

131

71

71

63

57

122

12

12

19

22

113

18

18

19

22

LH
C♂

C♀

H♂
69

H♀
69

131

23

23

15

23

122

15

15

113

62

62

8

HH
C♂

C♀

311

H♂
21

H♀
14

221

21

28

H♂

H♀

311
221
15

100

85

311
221

311
221

131

50

64

36

36

122

50

28

7

7

113
met
vrienden

met
met
vriendinnen Cr.

met
Hind.

tot.
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Cr. 311
221
131

39

41

43

37

40

122

10

11

10

11

11

113

51

48

47

52

49

Hind. 311

23

20

43

22

221

4

6

9

5

131

31

37

40

28

34

122

17

13

27

4

15

113

17

19

33

4

18

La 311

17

16

36

16

131

13

20

18

14

16

122

6

7

12

113

63

55

70

Ho 311

5

221

221

6
46

59

3

9

4

3

5

9

4

131

56

58

65

48

57

122

20

17

23

14

38

113

10

14

12

12

37

Tabel 7. Taal/talen die men spreekt met Creoolse en Hindostaanse vrienden en
vriendinnen. Eerste deel: lagere Creolen met Creoolse vrienden (CO), Creoolse
vriendinnen (CO), Hindostaanse vrienden (CO), Hindostaanse vriendinnen (HO),
enz. Tweede deel: Creolen met vrienden
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(Creoolse + Hindostaanse), met vriendinnen (Creoolse + Hindostaanse), met Creolen
(vrienden + vriendinnen), met Hindostanen (vrienden + vriendinnen). Vraag a. was
niet van toepassing op 2 Hindostanen. vraag c. op 7 Creolen en vraag d. eveneens
op 7 Creolen. Percentages. Zie verder tabellen 1 en 2.
Er is nauwelijks sprake van sexe-specifieke taalkeuze. Met vrouwen wordt wel iets
meer Nederlands gebruikt, maar de verschillen zijn klein. Lagere Creolen gebruiken
zowel met vrienden als vriendinnen haast uitsluitend Sranan, hogere Creolen
gebruiken vooral Nederlands maar ook wel wat Sranan, bij de Hindostanen speelt
naast de sociale status van de spreker ook het etnische lidmaatschap van de
toegesprokene een belangrijke rol in die zin dat zij uiteraard enkel met Hindostaanse
vrienden en vriendinnen eventueel ook Sarnami spreken waardoor ze in die situaties
dan minder Nederlands 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 verrassing zal zijn - ze gebruiken meer Sranan met hun
Hindostaanse dan met hun Creoolse vrienden en vriendinnen (met deze laatsten
spreken ze meer Nederlands!). Gelijksoortige resultaten 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 vriendinnen hadden, terwijl slechts twee
Hindostanen zich in dezelfde zin uitlieten m.b.t. de Creolen. Het komt ons voor dat
we dit gegeven in de eerste plaats op de geslotenheid van de Hindostaanse cultuur
terug 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
Hindostaanse 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 situatie?

Kenmerken toegesprokene

311

La.
16

Ho.
10

Cr.
0.5

Hind.
26

131

36

77

64

49

113

39

12

31

20

Formaliteit situatie

311

informeel
15

formeel
11

131

48

65

113

32

19
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Kenmerken spreker
Cr.

Hind.
30

La.
16

Ho.
10

131

67

44

45

68

113

29

21

36

15

311

Tabel 8. Taal/talen die men spreekt met lager- resp. hogergeplaatste Creolen en
Hindostanen, in informele en formele situaties - a. gemiddelde percentages per
reeks situaties. 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 Nederlandsen minder Sranan- en Sarnami-gebruik.
Met betrekking tot de landaard van de toegesprokene constateren we net als bij
de vorige vraag dat met Creolen geen Sarnami gesproken wordt, waardoor het
Sranan- en het Nederlands-gebruik met hen hoger ligt dan met Hindostanen.
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 vergelijking met Hindostanen meer Nederlands (+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. Hierboven (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 Hindostanen te zijn die dan met de
Creolen Sranan praten, meer dan de Creolen onder elkaar (weer gebruiken die
meer Nederlands). Bepaalde van deze patronen komen ook nog in tabel 10 terug,
maar minder systematisch.

LC 131

LC, i
29

LH, i
18

LC, f
53

122

12

12

6

113

59

71

41

65

HC 131

47

44

76

71

122

18

13

6

6

113

35

44

18

24

LH 311

92

8

62

131

8

15

23

122

LH, f
35

15
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113

100

77

LC 131

HC, i
76

HH, i
65

HC, f
88

HH, f
88

113

24

35

12

12

HC 131

88

88

100

94

122

122

6

113

12

LH 311
131

54

6

6

69

69

31

69

31

122
113

46

31
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HH 311

71

222

7

131

43

122

7

113

50

HH 311

64

71

14

7

21

7

14

7

14

36

7

222
221

7

131

86

122

7

113

7

57

100

86
7

Tabel 9. Taal/talen die men spreekt met lager- resp. hogergeplaatste Creolen en
Hindostanen, in informele en formele situaties - b. percentages per situatie en per
subgroep. (In de enquête is ook gevraagd naar de taalkeuzes met Creoolse en
Hindostaanse ambtenaren en dokters. De antwoorden op die vragen kwamen zeer
goed overeen met die voor ‘met hogergeplaatsten in een formele situatie’.)

8. Welke taal/talen spreekt u met een oudere Creoolse man a. als u weet 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
(zij) 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.

LC 131

jong
56

oud
19

man
35

vrouw
40

122

2

3

2

4

113

40

78

62

56

HC 131

45

42

50

37

122

7

8

8

8

113

34

40

42

32

LH 331

24

43

35

33

131

43

22

29

36
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122

3

2

3

2

113

26

33

32

27

HH 331

22

32

27

27

131

35

22

31

26

122

8

9

8

9

113

29

29

28

29

LC 131

Cr.
41

Hind.
34

+N
56

-N
15

?
40

122

3

3

4

1

4

113

56

62

40

82

56

HC 131

41

47

61

11

59

122

9

6

13

4

6

113

39

35

15

73

24

67

22

42

37

26

55

5

38

3

3

1

3

18

46

24

54

14

37

30

LH 331
131

39

122

4

113

56

HH 331
131

41

16

52

2

32

122

14

3

14

3

7

113

45

12

5

56

24
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Kenmerken toegesprokene

311

jong
10

oud
17

man
14

vrouw
13

131

47

27

37

37

122

5

6

5

6

113

31

46

42

35

g.a.

4

4

7

Cr.

Hind.
27

+N
8

-N
18

?
15

131

42

32

58

9

44

122

7

4

9

3

4

113

47

30

18

68

30

g.a.

4

4

4

2

6

311

Kenmerken spreker
Cr.

Hind.
30

La
15

Ho
12

131

42

31

35

38

122

6

5

3

8

113

47

29

46

33

g.a.

6

1

311

7

Tabel 10. Taal/talen die men spreekt met jongere en oudere Creoolse resp.
Hindostaanse mannen en vrouwen, als men weet dat ze ook Nederlands spreken
(+N), als men weet dat ze geen of slechts gebroken Nederlands spreken (-N), als
men ze helemaal niet kent, en ze bijv. de weg vraagt (?). Percentages; gemiddelde
scores per reeks situaties (g.a. = geen antwoord). Zie verder tabellen 1 en 2.
Behalve met sexe gaan met elk van de onderzochte variabelen (vrij) grote verschillen
gepaard. Om te beginnen met leeftijd: met jongeren wordt veel meer Nederlands
gepraat dan met ouderen (tabel 10). Etnisch lidmaatschap is uiteraard ook weer
belangrijk, zowel van de spreker als van de toegesprokene; we krijgen dezelfde
score-verhoudingen als in tabellen 7 en 8: 1. Creolen gebruiken meer Nederlands
en meer Sranan; 2. met Creolen wordt meer Nederlands en meer Sranan gebruikt.
Ook nu spreken de Creolen soms meer Sranan met Hindostanen dan met Creolen,
en spreken de Hindostanen op hun beurt meer Sranan met Creolen dan Creolen
onder elkaar (maar dat geldt dit keer niet voor alle subgroepen).
Het belangrijkste criterium is hier evenwel of de toegesprokene Nederlands kent.
Weet men dat dit niet het geval is, dan zullen slechts zeer weinigen met hem (haar)
in het Nederlands beginnen (met jongeren echter al meer dan met ouderen - dat
laatste is niet op de tabel te zien). Weet men dat hij (zij) wel Nederlands kent, dan
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zal meer dan de helft hem (haar) wel in die taal aanspreken. Kent men hem (haar)
niet, dan probeert toch bijna de helft het eerst in het Nederlands.

9. Vindt u dat alle Surinamers goed Hindostani-Nederlands-Sranan moeten kunnen
spreken?
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333

LC
24

HC
47

LH
46

HH
50

tot.
41

133

24

35

15

14

15

131

24

6

8

7

11

113

24

6

Hind.

LC
n=17
-7

HC
n=16
+1

LH
n=12
+5

HH
n=12
+5

tot.
n=57
+4

Ned.

+7

+14

+12

+8

+41

Sran.

+9

+14

+5

+10

+38

8

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 (vijfpuntsschaal gereduceerd tot driepuntsschaal); meest
aangekruiste antwoordmogelijkheden (percentages). In het tweede deel is iedere
3 omgezet in +1, iedere 2 in 0 en iedere 1 in -1; 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 grootmoedigheid tegenover het Sarnami. Verder
registreren we vooral verdeeldheid, behalve dat het Sarnarmi uiteindelijk veel minder
aangekruist is dan het Nederlands en het Sranan (tabel 11).

10. Hindostani, Sranan en het lager onderwijs. Waar bent u voorstander van: a.
Hindostani (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 verplicht vak: 18%, geen
Sarnami resp. Sranan in het lager onderwijs: 18%. Kennen we aan ieder antwoord
a. 2 punten toe, aan iedere b. 1 punt, en aan de c.'s geen punten, dan is het resultaat
van de hele groep: 54 voor het Sarnami, en 62 voor het Sranan (telkens op 120).
Beide talen als facultatief vak, dus.

11. Welke taal/talen moet(en) volgens u als nationale taal erkend worden?
LC
Hind. + Ned. 18
+ Sran.

HC

LH
46

HH
21

tot.
20

Ned. + Sran. 18

29

8

7

16

Eng. + Ned. 29
+ Sran.

12

7

13

Ned.

6

18

15

10

Sran.

12

12

8

8

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

201

Ned.

LC
88

HC
65

LH
85

HH
79

tot.
79

Sran.

94

59

77

43

69

Eng.

47

35

8

57

38

Hind.

35

6

62

50

36

12

8

14

8

Spaans

Tabel 12. Taal/talen die als nationale taal erkend zouden moeten worden. Eerste
deel: meest voorkomende antwoorden (percentages per subgroep); tweede deel:
relatief aantal keren dat elke taal afzonderlijk aangekruist werd.
Nogal wat ondervraagden hadden problemen met de term ‘nationale taal’ die ze
eigenlijk niet kenden. In welke zin dit gegeven de antwoorden beïnvloed heeft, is
moeilijk te zeggen. Feit is dat de hoogste score in het eerste deel van tabel 12
slechts 20% bedraagt (maar in tabel 13 ligt ze nog lager...).
Uiteindelijk scoren het Nederlands en het Sranan haast even hoog. Het Sarnami
is weer het zwakke broertje, dat vooral bij de Creolen weinige nationale trots oproept
- maar bij de Hindostanen haalt het ook niet de hoogste score.
Dat het Engels en het Spaans het voor deze vraag niet goed doen, ligt voor de
hand aangezien de overgrote meerderheid geen emotionele banden heeft met deze
talen. Het Engels is wèl vaak aangekruist als mogelijke officiële taal, als m.a.w. ook
het maatschappelijk nut en het internationaal prestige van de taal in rekening
gebracht kunnen worden (zie tabel 13). Een en ander zou erop wijzen dat de meesten
de beide vragen toch begrepen hebben.

12. Welke taal/talen moet(en) volgens u als officiële taal erkend worden?
LC
6

HC
29

LH
15

HH
7

tot.
15

Eng. + Ned. 12

18

15

14

15

23

21

13

Ned.

Eng. + Hind. 12
+ Ned. +
Sran.
Eng. + Ned. 18
+ Sran.

12

Ned. + Sran. 12

12

Hind. + Ned.
+ Sran.

8

31

Eng.

18

10
7

8

7

8

7

7

Ned.

LC
82

HC
76

LH
100

HH
86

tot.
92

Eng.

65

53

54

71

61

Sran.

71

24

69

43

51
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Hind.

12

Spaans

24

12

62

50

28

8

21

16
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Tabel 13. Taal/talen die als officiële taal erkend zouden moeten worden. Eerste
deel: meest voorkomende antwoorden (percentages); tweede deel: relatief aantal
keren dat elke taal afzonderlijk aangekruist is.
Weinigen zijn het ermee eens dat enkel het Nederlands als officiële taal erkend
wordt, maar anderzijds vindt toch bijna iedereen dat het wel één van Surinames
officiële talen moet zijn.
Het zijn in de eerste plaats de hogere Creolen die het Sranan als mogelijke officiële
taal verwerpen (tabel 13)!

13. In welke taal/talen moet volgens u het volkslied gezongen worden?
LC
Hind. + Ned. 29
+ Sran.

HC

LH
54

HH
43

tot.
30

Ned. + Sran. 47

29

15

14

28

Sran.

12

53

15

21

26

Ned.

6

6

8

14

8

Hind. +
Sran.

6

6

8

7

7

Sran.

LC
94

HC
88

LH
92

HH
86

tot.
92

Ned.

82

35

77

71

67

Hind.

35

6

62

50

37

Tabel 14. Taal/talen waarin het volkslied gezongen moet worden. Eerste deel:
meest voorkomende antwoorden (percentages); tweede deel: relatief aantal keren
dat elke taal afzonderlijk aangekruist is.
Zowat de helft van de Hindostanen zou willen dat het volkslied in de drie talen
gezongen werd, maar ze worden daarin niet bijgevallen door de Creolen, zeker niet
wat het Sarnami betreft (tabel 14). Voor de helft van de hogere Creolen kan alleen
het Sranan als symbool van de natie gelden - ze maken dus duidelijk onderscheid
tussen de functie van officiële taal, die een maatschappelijke nutsfunctie is, en die
van taal van het volkslied, die een symbolische functie is.

14. Rangschik H, N en S volgens de mate waarin u deze talen geschikt vindt om
de integratie tussen de verschillende etnische groepen in Suriname te bevorderen.
We krijgen niet minder dan 14 verschillende antwoorden, waarvan de voornaamste
1. N, 2. S, 3. H (19%) en 1. S, 2. N, 3. H (15%) zijn. Het Nederlands en het Sranan
blijken tegen elkaar op te wegen. Het Sarnami scoort weer veel lager, ook bij de
Hindostanen.

15. Waarnaar moet het onderwijs in Suriname volgens u streven, naar een
Nederlands zoals het in Nederland gesproken wordt, of naar een Nederlands met
een eigen Surinaamse inbreng?
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79% kiest voor de tweede mogelijkheid, 15% voor de eerste en 7% heeft geen
mening. De twee hogere subgroepen scoren minder etnocentrisch dan de twee
lagere, maar de verschillen zijn klein.

16. Hoe verschillend vindt u het Nederlands dat in Suriname gesproken wordt, van
het Nederlands dat in Nederland gesproken wordt a. wat betreft de uitspraak en de
intonatie, b. wat betreft de woordenschat, c. wat betreft de grammatica (vormleer,
zinsbouw)?

3

LC
76

HC
88

LH
77

HH
43

2

24

6

15

57

1

8

g.a.

6

3

71

59

69

36

2

24

35

15

50

1

6

6

15

14

3

59

53

69

29

2

35

35

15

64

1

6

12

15

7

3

Cr.
82

Hind.
59

tot.
72

2

15

37

25

4

2

1
g.a.

3

2

3

65

52

59

2

29

33

31

1

6

15

10

3

56

48

52

2

35

41

38

1

9

11

10

Tabel 15. De mate waarin men vindt dat het Nederlands dat in Suriname gesproken
wordt, verschilt van het Nederlands dat in Nederland gesproken wordt, eerste deel:
wat betreft de uitspraak en de intonatie, tweede deel: wat betreft de woordenschat,
derde deel: wat betreft de grammatica.
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Antwoordmogelijkheden: 3 = zeer verschillend, nogal verschillend, 2 = weinig
verschillend, niet verschillend, 1 = geen mening (5 antwoordmogelijkheden
gereduceerd tot 3). Percentages.
Iedere subgroep vindt dat de grootste verschillen zich situeren 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 Creolen zijn die vinden dat de beide variëteiten
nogal van elkaar verschillen, terwijl de hogere Hindostanen de verschillen veel
geringer achten (tabel 15).

17. Hoe verschillend mag het Nederlands dat in Suriname gesproken wordt, voor
u zijn van het Nederlands dat in Nederland gesproken wordt (‘gewenste situatie’),
a. wat betreft de uitspraak en de intonatie, b. wat betreft de woordenschat, c. wat
betreft de grammatica (vormleer, zinsbouw)?
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3

LC
18

HC
71

LH
62

HH
29

2

47

12

33

50

1

35

12

15

21

g.a.

6

3

18

44

62

7

2

47

38

33

64

1

35

19

15

29

g.a.

6

3

18

25

62

7

2

47

31

15

64

1

35

44

23

29

g.a.

6

3

Cr.
44

Hind.
44

tot.
44

2

29

37

33

1

24

19

21

g.a.

3

3

29

33

31

2

41

44

43

1

26

22

25

g.a.

3

3

21

33

26

2

38

41

39

1

38

26

33

g.a.

3

2

2

2

Tabel 16. De mate waarin men vindt dat het Nederlands dat in Suriname gesproken
wordt, mag verschillen van het Nederlands dat in Nederland 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).
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Van diegenen die zich wel konden of wilden 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 verschil tussen de corresponderende
scores in tabellen 15 en 16 groter:

uitspraak

huidige toestand
72%

gewenste toestand relatieve daling
44%
39%

woordenschat

59%

31%

47%

grammatica

52%

26%

50%

of: bij elke subvraag 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 scores
voor de verschillende subvragen (evenmin als bij de lagere Creolen trouwens) wat
uiteraard geen teken is van een genuanceerd-bezig-zijn-met. Hieruit maken we op
dat de beweging voor een eigen Surinaams-Nederlands 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. Hoe verschillend vindt u het Nederlands van de Hindostanen van het Nederlands
van de Creolen?
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3

LC
65

HC
53

LH
31

HH
21

2

29

35

38

57

1

6

31

21

g.a.

12

3

Cr.
59

Hind.
26

tot.
44

2

32

48

39

1

3

26

13

g.a.

6

4

Tabel 17. De mate waarin men vindt dat het Nederlands van de Hindostanen
verschilt van het Nederlands van de Creolen. Zie verder tabel 15.
De Creolen vinden de twee variëteiten veel meer van elkaar verschillen dan de
Hindostanen, die overigens ook veel vaker zeggen geen mening te hebben over dit
aspect van de problematiek (tabel 17).

19. Moet volgens u het Nederlands van de Hindostanen meer op het Nederlands
van de Creolen gaan lijken, of moet, integendeel, het Nederlands van de Creolen
meer op het Nederlands van de Hindostanen gaan lijken?

a

LC
76

HC
47

b
c

24

33

w

18

g.a.

12

a

Cr.
59

b

LH
38

HH
14

8

29

54

57

Hind.
26

tot.
44

19

8

56

39

c

26

w

9

5

g.a.

6

3

Tabel 18. a = het Nederlands van de Hindostanen moet meer op dat van de
Creolen gaan lijken; b = het Nederlands van de Creolen moet meer op dat van de
Hindostanen gaan lijken; c = geen mening; w = weigert te antwoorden. Percentages.
Er zijn duidelijk meer Creolen die vinden dat de Hindostanen zich moeten aanpassen
dan er Hindostanen zijn die vinden dat hun groep de norm vertegenwoordigt. Toch
zijn het vnl. lagere Creolen die zo spreken. De hogere Creolen houden zich meer
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op de vlakte, hebben geen mening; sommigen weigeren zelfs op deze vraag te
antwoorden (tabel 18).

20. Geef voor elk van de volgende ‘soorten’ Nederlands aan in welke mate u ze zelf
waardeert: Nederlands zoals een Nederlander het spreekt, Nederlands met een
typisch Sranan-accent, Nederlands met veel letterlijke vertalingen uit het Sranan,
Nederlands met veel echte Sranan-woorden, Nederlands met een typisch
Hindostaans accent, Nederlands met veel letterlijke vertalingen uit het Hindostaans.

N

LC
2.53

HC
2.40

LH
2.08

HH
2.57

Sran.-accent

2.53

2.50

2.46

2.50

Sran.-vertal.

1.35

1.12

2.08

1.71

Sran.-woorden 1.58

1.29

1.77

1.22

Hind.-accent

1.41

1.75

1.92

1.93

Hind.-vertal.

1.18

1.00

2.08

1.50

N

Cr.
2.47

Hind.
2.33

tot.
2.41

Sran.-accent

2.52

2.48

2.50

Sran.-vertal.

1.24

1.89

1.52

Sran.-woorden

1.44

1.48

1.46

Hind.-accent

1.58

1.93

1.73

Hind.-vertal.

1.09

1.78

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 slecht,
1 = slecht, zeer slecht (vijfpuntsschaal gereduceerd tot driepuntsschaal).
De enige inbreng moet in hoofdzaak beperkt blijven tot een Sranan-accent, dat
vinden zowel Creolen als Hindostanen, 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 Hindostanen, en Sranen met Creolen. (Aan jongeren van wie
ze weten dat ze slechts gebrekkig Nederlands spreken, passen ze zich al minder
gemakkelijk aan, zeker 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 Creolen onderling Sranan
spreken.
Ook met lagergeplaatsten in informele situaties wordt vrij weinig Nederlands
gesproken. Dat is zeker 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 zowel 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 helft 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 kiezen, 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; Westmaas, 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
Hindostanen weer veel lager). Hogere Hindostanen praten met lagere groepsgenoten
doorgaans Sarnami, vooral in informele, maar ook in formele situaties, een taalkeuze
die in de regel als een teken van consideratie opgevat wordt (cf. Westmaas, 1983:
187). 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
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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 sociale verschil aan te geven, praten Creolen in sommige situaties meer Sranan
met lagere Hindostanen dan met lagere groepsgenoten.
Het meest Nederlands spraken Creolen èn Hindostanen met hogergeplaatsten
in formele situaties. Haast iedereen spreekt dan Nederlands, behalve lagere met
hogere Hindostanen. Zelfs in formele situaties blijven lagere Hindostanen met hogere
groepsgenoten Sarnami praten - waaruit nogmaals blijkt hoezeer het Sarnami de
ingroep-taal van de Hindostanen is.
Ook met de kinderen thuis wordt in heel veel gezinnen (vrijwel) uitsluitend
Nederlands gepraat, vooral bij de Creolen, ook bij de hogere Hindostanen. Eersels
woorden zijn nog steeds even actueel:
Omdat alle ouders willen dat hun zoons en dochters een hoge plaats op
de sociale ladder bereiken, staan zij erop dat zij Nederlands spreken.
Soms spreken ouders Sranan tegen hun kinderen, maar verwachten van
hen dat ze in het Nederlands antwoorden, zelfs als zij, de ouders, het
Nederlands niet geheel begrijpen. Kinderen moeten Nederlands tegen
elkaar spreken, althans in aanwezigheid van hun ouders. Zo zijn er in
hogere sociale kringen vrijwel eentalige, Nederlands-sprekende kinderen.
Dit type eentaligheid verdwijnt met het verbreden van het scala van sociale
contacten van de kinderen (1971: 164). (Zie ook Westmaas, 1983: 171).
Kinderen spreken met hun ouders en onder elkaar, in aanwezigheid van hun ouders,
Nederlands uit respect voor hun ouders, en uit vrees voor negatieve reacties. Volgens
de hogeren die hun kinderen in het Nederlands opvoeden, spreken de kinderen ook
in hun áfwezigheid Nederlands; alleen enkele lageren geven toe dat hun kinderen
dan graag op Sranan overschakelen. Bij de lagere Hindostanen wordt in die situatie
vooral meer Sarnami 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 als we zien hoe
zwak het Nederlands in die gezinnen staat, zeker als we de situatie ‘ouders met
kinderen’ buiten beschouwing laten. Bij 75% van de lagere Creolen wordt thuis met
de partner uitsluitend Sranan gesproken, bij de lagere Hindostanen door de helft
Sarnami en door een kwart Sranan. Ook met de vrienden en vriendinnen wordt zeer
weinig Nederlands gepraat. Wel valt weer op dat de lagere Creolen meer Sranan
en minder Nederlands gebruiken met Hindostaanse dan met Creoolse vrienden en
vriendinnen, en dat de lagere Hindostanen meer Nederlands gebruiken met Creoolse
dan met Hindostaanse vrienden en vriendinnen. Dit geldt overigens ook voor de
hogere Creolen versus de hogere Hindostanen. Daar wordt dan echter wel veel
meer Nederlands gesproken dan bij de lageren. Vooral bij de Creolen worden we
met zeer grote sociale verschillen geconfronteerd, zowel wat het taalgebruik met
de partner als wat het taalgebruik in de vriendenkring betreft (tabellen 4 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 als met ouderen,
‘ondanks de nieuwe culturele idealen’ (Eersel, 1971: 165). Dat is echter niet meer
dan logisch gezien de toegenomen scholingsgraad van de bevolking. Zolang het
Nederlands het onderwijs en de media blijft domineren waardoor alle
maatschappelijke promotie onvermijdelijk via die taal verloopt, zullen de kennis en
het gebruik ervan verder toenemen.

2. Taal en natie
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Duidelijke opvattingen m.b.t. de eventuele toekomstige status van de inheemse
talen houden Creolen en Hindostanen er, afgaande op de resultaten 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 hoogstscorende 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 verschillende 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 nooit
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. Marhé, 1983), maar het blijft toch bescheiden. Hoog lopen veel
Hindostanen met het Sarnami niet op. Soms scoren ze dan ook hoger voor het
Sranan, bijv. als taal van het volkslied.
Het omgekeerde zal de Creolen niet overkomen: zij scoren altijd veel hoger voor
het Sranan dan voor het Sarnami. In symbolische 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
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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 laatste jaren met deze vraag ingelaten hebben is men het er over eens
dat dat de te voeren politiek is (zie Eersel (1971), Van Donselaar (1977),
Encyclopedie van Suriname (1977), Campbell (1979), Koefoed en May (1980),
Charry (1983), enz.).
Veel moeilijker is en blijft de vraag hoever men daarin moet gaan:
het SN bestaat uit twee uiterste vormen met daartussen een scala van
overgangen. Aan het ene einde van de scala staat een Nederlands dat
weinig van het ABN verschilt en dat gebruikt wordt door ontwikkelde
Surinamers die een nauw contact met Nederland hebben of hebben
gehad. Het andere einde wordt gevormd door een Nederlands dat door
vele en velerlei typisch SN-elementen wordt gekenmerkt (...). Wellicht de
meest representatieve sprekers van deze laatste vorm vindt men onder
het Creoolse proletariaat van Paramaribo en de kleine Creoolse boeren
in de districten (Van Donselaar, 1977: 9).
Hier blijkt dat naast extra-linguïstische (waarover straks meer) ook intra-linguïstische
factoren meespelen: de grootte van de verschillen varieert resp. mag variëren
volgens de taalsector (dat vinden overigens ook de Vlamingen m.b.t. het
Belgisch-Nederlands - cf. Hagen, 1980 en Deprez, 1982). Wat de uitspraak betreft
zijn de verschillen groter, en mogen ze ook groter zijn, dan wat de woordenschat
en vooral dan wat de grammatica betreft. Weliswaar moeten de uitspraakverschillen
ook afnemen, maar ze hoeven dat, relatief gezien, niet in dezelfde mate te doen als
de lexicale en de grammaticale (zie ook Eersel 1971, Charry 1983 en vooral De
Bies 1985).
Maar verder is de houding van beide groepen tegenover het
Surinaams-Nederlands erg verschillend, althans van de hogeren in beide groepen.
Het blijkt dat enkel bij de hogere Creolen de vlag de lading dekt: zij nemen een
genuanceerd, maar onmiskenbaar pro-Surinaams standpunt in. De hogere
Hindostanen reageren veel defensiever: niet alleen vinden ze de verschillen tussen
het Surinaams- en het Nederlands-Nederlands relatief gering, maar vooral wensen
ze dat beide uiteindelijk slechts zeer weinig van elkaar zouden verschillen (tabel
16). Het is duidelijk dat ook het SN door de hogere Hindostanen als een
etnolinguïstisch probleem ervaren wordt in die zin dat een versurinaamst Nederlands
in de eerste plaats een vercreoolst, een gesrananiseerd Nederlands is.
Naast het etnolinguïstische is er uiteraard ook nog het sociale motief dat dan niet
enkel voor de Hindostanen, maar evenzeer voor de Creolen geldt. De enige
versurinaamste variëteit die de (hogere) Creolen even hoog waarderen als het
Nederlands-Nederlands, is Nederlands met een Surinaams accent; daarin verschillen
ze niet of nauwelijks van de hogere Hindostanen (tabel 19). De reden waarom de
andere variëteiten (veel) lager gewaardeerd worden, is ongetwijfeld dat die
gemakkelijk als gebrekkig Nederlands ervaren worden:
‘beschaafd’ Surinaams-Nederland symboliseert in Suriname een hoge
ontwikkeling en sociale status, terwijl ‘diep’ SN door velen met armoede
en weinig ontwikkeling wordt geassocieerd (Koefoed en May, 1980: 266).
Dat is een status-gegeven waar ook de (hogere) Creolen niet aan ontsnappen. Veel
verder dan een eigen accent dus wensen ook zij niet te gaan. Maar het moet wel
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een Creools accent zijn, het Hindostaans accent staat op zijn beurt voor een lagere
ontwikkeling.
Met dit laatste zijn de Hindostanen het kennelijk eens aangezien ook bij hen het
Hindostaans accent duidelijk lager scoort dan het Sranan-accent. Tegelijkertijd zijn
ze evenwel ook van mening dat hun Nederlands weinig verschilt van dat van de
Creolen (tabel 17) - terwijl 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 Creolen of de Hindostanen. Deze
vraag is zodanig dat ook enkele 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. Het is 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 is. De Surinaamse cultuur is er een van eenheid in
verscheidenheid, daar is geen ontkomen aan.
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The 1830 defence of Sranan: William Greenfield's gift to the
Creole-speaking world
John W. Harris
In 1830, William Greenfield published A defence of the Surinam Negro-English
version of the New Testament founded on the history of the Negro-English version,
a view of the situation, population and history of Surinam, a philological analysis of
the language, and a careful examination of the version; in reply to the animadversions
of an anonymous writer in the Edinburgh Christian Instructor. Having served its
original purpose, Greenfield's Defence w a s f o r gotten and now perhaps as few
as five copies exist. Along with Schuchardt and Hesseling, whom he long predated,
Greenfield should have been recognised as a pioneer creolist. Until Reinecke's
memorial paper in 1983, I know of only one modern linguist who has mentioned
Greenfield at all (Stewart, 1974: n.30).
I first became interested in Greenfield's Defence in 1980 when I commenced
researching the history of Kriol, an English-based creole spoken in a large number
of Aboriginal communities in parts of North Australia. Kriol has, in some places,
been the primary language of five generations since it arose by the creolization of
Northern Territory Pidgin English in 1908 (Harris, 1984). Like most creoles, Kriol,
over the years, has been subjected to a great deal of criticism. Dismissed as a
‘marginal’ language by the English-speaking world, Kriol has been said to be ‘corrupt
1.
English’, ‘childlish babbling’, ‘ridiculous gibberish’ and ‘lingual bastardization’. Now,
however, that Kriol is the primary language of perhaps 20.000 people, it can no
longer be arbitrarily dismissed.
In particular, there are two contexts in which controversies have arisen about the
nature and status of Kriol. One of these is education. There are now schools in
virtually all Aboriginal communities. In most places where traditional Aboriginal
languages are spoken, there are bilingual education programmes in vernacular
languages and English. When it was proposed that bilingual education be introduced
in Kriol-speaking communities, educational administrators were sceptical and the
status of Kriol as a language was questioned. Although approval was finally given
for a trial programme, the debate continues.
The second major context of controversy is in the Christian Church. Although Kriol
was certainly not the creation of a Christian mission, it was in a Christian mission
that it first arose, so that like many creole-speaking communities throughout the
world, the Christian church is still an important institution in the community. Some
whites have objected to the use of Kriol and, furthermore, their denigration of the
language had convinced some Aboriginal people of its inferiority. The last decade,
however, has seen increased use of Kriol in church services, in religious songs and
in Bible translation. This movement has been a significant part of Kriol-speaking
people's growing pride in their identity, but it continues to be criticised by those
convinced of Kriol's
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inferiority.
I have been one of those who has written in defence of Kriol, both in education
(Harris and Sandefur, 1984) and in Bible translation (Harris, 1985). Thus I became
particularly interested in the linguistic, philosophical and historical arguments raised
with respect to creoles and other despised languages, both in attacking and in
defending them. It was this interest which led me to Greenfield's defence of Sranan
or, as it was then termed, Negro-English. Fortunately, the Defence had been listed
in Voorhoeve and Donicie's Bibliographie du négro-anglais du Surinam (1963: 6)
and had thus been listed again in the bibliography of pidgin and creole languages
edited by Reinecke et al. (1975: 442). Searching this volume for materials relating
to the creole language controversy, I was intrigued by an editorial comment on the
sophistication of Greenfield's Defence and was finally able to obtain photocopies
2.
both of the Defence itself and the materials to which it was replying. Around about
the same time, Reinecke was researching the Greenfield Defence and it is very
fortunate that the results of his research have been published as Reinecke (1983),
his last paper before his death. Reinecke's paper and the original materials I have
this far located, although incomplete, nevertheless provide sufficient information to
enable us to understand this long-forgotten yet still pertinent debate.
Born in London in 1799 of Scottish parentage, William Greenfield, after studying
languages, became a good scholar of both biblical and living languages. In 1830
he was made superintendent of the editorial department of the British and Foreign
3.
Bible Society. In 1829, the Society published for the Moravian mission in Surinam,
the New Testament in Negro-English (Sranan). Almost immediately, in December
of the same year, a short, unsigned attack upon the Negro-English translation and
its sponsors was published in the Edinburgh Christian Instructor. Reinecke's research
(1983: 2) reveals that the writer was almost certainly Dr. Andrew Thomson, an
eminent theologian and the journal's founder and chief contributor. An immediate
response defending the Negro-English translation was forwarded by the Rev. C.
Ign. La Trobe but Thomson did not publish La Trobe's reply until May 1830, when
he inserted it in his own lengthy condemnation of the Negro-English New Testament,
the Moravians, La Trobe and the Bible Society. In his earlier criticism, Thomson
said that the attempted legitimising of Negro-English was
... very preposterous and absurd withall. (The Moravians)...are creating
a new language. They are putting the broken English of the Negroes and
Creoles in Surinam into a written and permanent form. Instead of teaching
these people the language of their masters - that in which they are spoken
to by their superiors - that with which there are the associations of
respectability and civilised life...the united Brethren are at the pains to
embody their barbarous, mixed, imperfect phrase, in the pages of school
books, and to perpetuate all its disadvantages and evil consequences by
shutting them up to it as the vehicle of God's word...Had it been the spoken
language of a district, however defective and uncouth, we should have
thought the enterprise wise as well as benevolent. But as it is only the
blundering phraseology of foreigners when attempting to leave off their
original tongue, and to adopt that which is used by the people among
whom they have come to dwell...we protest against it as utterly
ludicrous...why are not the children taught English? (Edinburgh Christian
Instructor, D e c . 1829: 851).
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La Trobe's reply carefully analysed and answered Thomson's criticism, phrase by
phrase. The Negro-English language was not ‘created by the brethren.’ It was the
language of the negroes before they arrived, almost 100 years ear-
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lier. The Moravian missionaries had succeeded ‘by learning the only language
intelligible to the negroes.’ This Negro-English, La Trobe argued, was a language
‘compounded of Portugese, Dutch, Negro and English, and might well be called
“broken” Dutch.’ It was not ‘the blundering phraseology of foreigners but the language
of 60.000 negroes.’ The children are not taught English ‘because English is not the
language of the country.’ La Trobe noted Thomson's admission that translation into
a spoken dialect would be ‘wise as well as benevolent.’ Responded La Trobe
This is, in fact, a sufficient apology for our missionaries; for, as it is the
spoken language of almost the entire population of the country, they
appear, by your own testimony, to be fully justified in their work (Edinburgh
Christian Instructor, May 1830: 353).
Embedding La Trobe's letter in his long, satirical diatribe, Thomson simply used it
as a starting point for his extended and detailed attack. Trying to justify his own term
‘broken English’, Thomson attempted to prove at considerable length that
Negro-English was not compounded of English, Dutch and other languages, even
going so far as to provide over four pages of parallel passages of Negro-English, a
literal English translation of it and the words of the English and Dutch Bibles. He
challenged La Trobe to add a ‘broken Dutch’ translation to demonstrate his contention
that Negro-English could equally as well be called ‘broken Dutch’ as ‘broken English.’
This argument was advanced because it was important to Thomson that
Negro-English be an elementary jargon. To acknowledge the importance of other
languages in the development of Negro-English was to grant Negro-English a history.
However in the final analysis the lexical sources of Negro-English were not really
at issue. Rather, what concerned Thomson was the fact that as far as he was
concerned, Negro-English was an improper language, unfit for education and
unsuitable for the Bible. Thomson called it ‘babyish lingo’ and ‘gibberish’.
The Negro-English was not the original language of those who spoke it;
it was not the language of any tribe or nation upon earth; it had no status
as a separate language...and consisted chiefly of English and Dutch...with
a small sprinkling of Portuguese. But this mongrel sort of articulation, the
Brethren have thought proper to reduce to a permanent form, and they
have given it stability and importance by making it the vehicle of all that
is most useful and sacred among men...The Brethren...ought to have
converted the broken English into good English...They had everything in
their power for this purpose. They had the composition of the school
books. They had the teaching of the children and adults. They had the
direction of all the education...There was scarcely any old Negro or modern
Portuguese to extirpate. A great proportion of the Dutch was so
exceedingly like the English, that a complete conversion of the one into
the other would have been attended with no difficulty. And what remained
of unchangeable Mynheer, could have been got rid of by the expenditure
of a little birch and patience. Then the Bible could have been put into the
hands of the Negroes...in a language not only good, copious and
expressive but connected with all those ideas of freedom, intelligence,
civilisation and greatness, which would have helped to rescue them from
their debasement, and elevate them in the scale of humanity. (Edinburgh
Christian Instructor, M a y 1830: 361).
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Here, of course, was Thomson's essential argument. Negro-English was not a proper
language. It was a ‘mongrel sort of articulation’, not fit for education, not fit for
anything useful or holy. English, on the other hand, was a fit language, full,
expressive, a language of civilisation and greatness. This kind of argument was not
new. The same kinds of things were said when progressive-minded people began
advocating education in English, French, Italian and the other European vernaculars
in preference to Latin. In a controversy spanning centuries, the European languages
were said to lack grammar and vocabulary. They were said to be ‘broken’ or ‘corrupt’
whereas Latin was said to be a pure language, the language of learning and of
4.
civilisation.
These arguments have always been particularly persuasive. Then, as now, an
ill-informed public was all too ready to believe that languages could be so categorised.
Therefore, having stated these arguments, Thomson felt at liberty to drop all pretence
at scholarly discussion, lapsing into cheap satire by affecting a new-found ‘passion’
for Negro-English, using phrases from the language and mocking it - ‘the love of
this beautiful language is growing upon us’; ‘by and by we find that we shall even
think in the Negro-English.’ (1830: 363-4)
Greenfield and the Bible Society felt compelled to answer the criticisms and to do
so in a more substantial manner than a letter to a journal. Greenfield, therefore,
rapidly prepared and, in the same year, published as a book his Defence of the
Surinam Negro-English version of the New Testament.
After explaining the purpose of his book (p. 1-10), Greenfield gives a brief history
of Surinam (p. 10-16). This historical sketch is important because it establishes that
5.
Surinam had been under Dutch control and influence since 1669. This undeniable
fact enables Greenfield to demonstrate that the possibility of English lexical influence
ended at that time and that the essentially English-based language which then
existed had undergone 150 years of Dutch influence and had borrowed extensively
from Dutch during that period. In other words, Negro-English had a long history
covering many generations and was not an ad hoc attempt by slaves to imitate the
broken 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 Narrative
of an Expedition to Surinam, from the Year 1772 to 1777, Greenfield demonstrates
that the language Stedman 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 evidence from Stedman, then shows that
Negro-English ‘is not merely broken English or broken Dutch’ which would be
intelligible to English or Dutch speakers but a language in its own right ‘unintelligible
to Dutchmen or Englishmen, while English and Dutch are unintelligible to the
Negroes’. Greenfield supports this (p. 23-33) with comprehensive tables of
Negro-English parts of speech including all inflections of pronouns and verbs. Not
only does this illustrate the distinctiveness of Negro-English with respect to English
and Dutch, it also serves to demonstrate that it is a rule-governed language - i.e.
that it does not ‘lack grammar’.
Greenfield then provides substantial textual and lexical data in support of his
contentions. The first (p. 34-41) is a parallel rendering of the first chapter of the
Gospel of John in English, Negro-English, Dutch and the Dutch creole of the Danish
West Indies (now the Virgin Islands). The second set of data (p. 43-46) lists all
Negro-English words from the previous extract with their equivalents in English,
Dutch, Spanish, Portuguese and French. The third set of data (p. 58-62) gives
interlinear renderings of various New Testament sentences in Negro-English, Broken
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Dutch and Literal English. Using this data, Greenfield is able to demonstrate that
there is nothing about Negro-English which is not true of other languages.
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From this comparison it will be manifest, that the Negro-English language
is...chiefly composed of Dutch and English, with a sprinkling of Spanish,
Portuguese, French and Negro or Indian.... Some of them, also, have
undergone such changes in the... pronunciation, as well as in the
signification, that it is with great difficulty they can be recognised... it will
be seen from the preceding tables that it is quite as dissimilar to English
or Dutch as these languages are to each other.... Out of these materials
is the Negro-English language constructed; and out of similar materials
is formed nearly every language now spoken on the face of the earth...
it is thus that our own mother tongue has its origin and formation.... Upon
its original Gothic base, the Anglo-Saxon, and a few British or Welsh
words, was partially superinduced the Norman; and subsequently it has
borrowed largely from the Latin, Greek, French, and other languages
(1830: 48-50).
Greenfield then goes on to make a very important observation which is as true today
of critics of creole languages as it was in 1830.
All these languages must at one time have presented to those who spoke
the languages from which they are derived in their purity, the same
ludicrous appearance which the Negro-English now does to us; and indeed
we know that such was actually the case. The present English language,
so much celebrated for its copiousness, energy and precision, was spoken
of by the Norman conquerors of the country, as a barbarous jargon, neither
good French nor pure Saxon, and which they only condescended to use
for the convenience of being readily understood by their dependents and
7.
boors. (1830: 50-51).
Greenfield then dismisses vehemently any suggestion of racial inferiority, and, in
doing so, is probably the first to have proposed an idea that is thought by many
linguists to be a particularly modern invention - the concept of universal language
acquisition strategies.
The human mind is the same in every clime; and accordingly we find
nearly the same process adopted in the formation of language in every
country. The Negroes have been proved to be in no degree inferior to
other nations in solidity of judgement, or fertility of imagination; and
therefore it may be fairly presumed that they are capable of forming a
language from the materials with which they are furnished, qualified for
expressing with accuracy and precision the ideas presented to their mind.
(1830: 51).
Greenfield does acknowledge that Negro-English could be deemed ‘comparatively
rude and uncultivated’. By this he is referring, not to any reduced powers of
expression, but to the fact that it has thus far been a spoken language and has not
yet undergone the standardisation and stylistic change which literacy brings.
Greenfield (p. 52) compares Negro-English to the English of Wycliffe which may be
said to have been ‘uncultivated’ in the same sense that Negro-English may be said
to be ‘uncultivated’ but was capable of expressing ‘clear and definite ideas’.
Greenfield's final linguistic argument concerns Thomson's selection of
Negro-English words and phrases which seemed (to him) to be childish or comical,
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for objects of satire or derision. Having shown that the same can be done in any
language (p. 64-65), Greenfield dismisses Thomson's technique as ‘incorrect as it
is unfair, betraying either a gross ignorance, or a wilful blinking at the truth’. After
all, asks Greenfield, does it matter what Europeans think about Negro-English? Only
the opinion of its speakers matters.
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At all events, it (Negro-English) certainly can neither be deemed barbarous
or ludicrous; and, therefore, the sacred Scriptures cannot be degraded
and rendered riduculous in the eyes of the Negroes, who are the only
persons concerned, by the Negro-English version (1830: 65).
Greenfield concludes his scholarly Defence with a summary of his main arguments.
1. 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 direction of that
8.
change.
4. Negro-English is a full language, capable of expressing ideas with accuracy
and precision.
5. Negro-English is no more ‘barbarous nor ludicrous’ than any language is to
those unacquainted with it.
6. Because of all the above, the Negro-English New Testament ‘is a faithful
representation of the original’, the meaning being correctly conveyed.
7. The people for whom the translation was intended, the Negro-English speakers,
welcomed it and valued it.

With the hindsight of 155 years, we could, if we wished to be petty and small-minded,
criticize some minor aspects of Greenfield's Defence. It is unashamedly a book with
a polemical purpose and Greenfield, particularly in his introductory and concluding
remarks, employs emotive language, begging his readers' sympathy for 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 (1983: 4) observes, there are a few historical and sociological
inaccuracies but none are cogent to the main arguments. More importantly, Reinecke
(1983: 8) points out that Greenfield, in defending Negro-English as ‘the language,
in which the Negroes think and which they love’, was not aware of the degree to
which the translators had ‘elevated’ their version from ‘vernacular Sranan’.
Before commenting on this, I should make it clear that I do not have a detailed
knowledge of Sranan and I am not qualified to support or refute such a statement
from specific linguistic data. I do, however, know something of the origin and
development of other creoles and from this general background there are a few
observations I would like to make.
It is obviously true that the reduction of an oral language to writing must change
that language. Not only do oral and written registers tend to differ but linguists and
translators must of necessity make choices. It is happening in Australia today with
Kriol. Linguists must select a particular dialect or they must attempt the
standardisation of several dialects. In translation, they must often choose one word
when several alternatives are available. When there is no word available, they may
borrow or coin one, hopefully (but regrettably not always) with the advice of native
speakers. In other words, they develop a formal code and crystallize the language
at a specific point in time and in it they may well perpetuate some of their own
mistakes. There is, therefore no doubt that this newly written Negro-English would
have differed from the spoken code (or codes) in use at the time. T h e extent to
which it may have differed is another matter. Given the marked difference between

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

what has been called Church creole (Voorhoeve, 1971) and modern Sranan, it may
be tempting to suggest that a similar gulf may
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have existed between the creole of the Negro-English New Testament and the
everyday vernacular. It is here that a word of caution is necessary, a caution that
Stewart has already voiced and which Reinecke (1983: n. 51) acknowledges.
1985 is one hundred and fifty-five years later than 1830, one hundred fifty-five years
of language change. It may thus well be that the difference between Negro-English
as spoken in 1830 and the language of the Negro-English New Testament may not
have been nearly as great as the difference between modern Sranan and Church
creole.
Whatever the answer to these questions, we know that Greenfield believed he
was defending the spoken language of 90.000 people in Surinam while his detractors
would have denied the language of those people any status at all.
In defending the language that he believed he was defending, Greenfield provided
a scholarly and systematic set of principles which are still as sound today as they
were then. He provided a model of argumentation supported by copious data which
those of us who attempt the defence of creoles elsewhere would do well to emulate
today. His courageous attack on linguistic imperialism is an inspiration to us all.
Greenfield did not live very long after the publication of his Defence but he left a gift
to the creole-speaking world which will no longer be forgotten.
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Eindnoten:
1. See, for example, Turner (1966: 202) and Baker (1966: 316).
2. I am indebted to Paul Ellingworth of the University of Aberdeen, Scotland, through whom these
materials were finally obtained.
3. Details of Greenfield's life are from The Dictionary of National Biography, Vol. VIII (1890).
4. See, for example, the discussion of the vernacular in Western education in Bowen (1975).
5. According to Greenfield (p. 13), the English ceded Surinam to the Dutch in 1669, when most of
the English left for Jamaica. Surinam had then remained Dutch except for two brief recent
occasions in which the British temporarily took it, restoring it to the Dutch when hostilities ceased.
7. Greenfield acknowledges portion of this section to be a quotation from ‘an able writer, in the Fife
Herald’. I have not yet been able to obtain this item.
8. As Reinecke (1983: 7) points out, this third argument is an afterthought. Although obviously true,
it was not actually developed earlier in the Defence.
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Politieke ontwikkelingen in Suriname tijdens de Tweede
Wereldoorlog
Ben Scholtens
Inleiding
Afgelopen mei (1985) werd in Suriname, evenals in vele andere landen, de
beeindiging veertig geleden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Naar aanleiding
hiervan schreven wij een artikelenserie voor het Surinaamse dagblad ‘De Ware
Tijd’, waarin wij ingingen op de effecten van de Tweede Wereldoorlog voor
1.
Suriname . In deze artikelen belichtten wij een aantal militaire, sociaal-economische
en politieke ontwikkelingen uit deze periode. Het laatste van deze artikelen, dat zich
concentreerde op de politieke situatie, wordt hier in enigszins aangepaste vorm
overgenomen. De militaire en sociaal-economische ontwikkelingen blijven hier dus
buiten beschouwing.
De Tweede Wereldoorlog is een binnen de Surinaamse geschiedschrijving vrijwel
verwaarloosde periode. Dit is merkwaardig omdat zich in deze jaren een aantal
belangrijke ontwikkelingen voordoen. Naast de verkregen economische
zelfstandigheid, voor het eerst sinds 75 jaar, dankzij de bauxiet, die voor 60% voorziet
in de behoeften van de Amerikaanse oorlogsindustrie, zien we de doorbraak van
een nationalistische beweging. Net als voor veel andere Derde Wereldlanden is ook
voor Suriname de Tweede Wereldoorlog het startsein voor de dekolonisatie. Begin
dit jaar, 4 januari, overleed één van de voormannen uit deze beweging, te weten
de tekenleraar en vakbondsman die tevens Statenlid was, Wim Bos Verschuur. Op
zijn rol zal hier uitgebreid worden ingegaan.
Van een politieke ontwikkeling is in Suriname tot de Tweede Wereldoorlog, mede
ten gevolge van de repressie van Bestuurszijde, nog nauwelijks sprake. In een Nota
van de Staten aan de Minister van Koloniën, Van Mook, van 29 december 1942,
wordt gesteld dat politieke scholing van de ‘onderlagen’ niet getolereerd wordt. Bij
de behandeling van de ontwerpwet ter wijziging van het kiesreglement in 1945
brengt de waarnemend gouvernementssecretaris Kleine naar voren:
In Suriname is de politieke belangstelling nog zeer gering, en politieke
partijen zijn er niet.
Het Statenlid Calor wijt dit aan de gebrekkige kennis van het Nederlands en de
weinige krante-abonnees, waardoor er weinig van het politieke leven doordringt tot
de massa.
De belangrijkste politieke rol in deze jaren wordt vervuld door de Staten, de pers
en de vakbonden. De Staten bestaan uit 15 leden, waarvan vijf benoemd en toen
gekozen middels een uiterst beperkt census- en capaciteitsrecht. Nauwelijks twee
procent van de bevolking heeft kiesrecht. In 1943 zijn
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er een kleine 2500 kiesgerechtigden. Vrouwen hebben alleen passief kiesrecht, in
1938 resulterend in de verkiezing van Suriname's eerste vrouwelijk Statenlid,
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 zich 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 oorlog 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
moederbonden. 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 wijzigingen in de Rijksstructuur, ze bespreken op speciale
vergaderingen het Atlantic 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.

Het Duitse consulaat aan de Steenbakkerijstraat tijdens de Tweede Wereldoorlog. ± 1939.

De politieke ontwikkelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog komen vooral tot
uitdrukking in de confrontatie tussen gouverneur J.C. Kielstra (1933-1944) en de
Staten, waarbij de controversiële thema's zijn: de Indische 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 opkomend 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
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wat vandaag de dag nieuw en revolutionair lijkt in feite een continuering is van
processen die al eerder op gang gekomen waren. In Suriname zijn deze
ontwikkelingen om een veelheid aan redenen, die we gemakshalve maar zullen
2.
vatten onder de noemer ‘oude politiek’, sinds eind jaren veertig gestagneerd.

Staten versus Kielstra
De confrontatie tussen gouverneur J.C. Kielstra en de Staten kent vier culminerende
hoogtepunten, te weten de Nota van de Staten aan Minister van Koloniën Ch. Welter
van 5 juni 1941, de debatten over de begroting van 1943, die plaats hebben van 30
november tot en met 4 december 1942, de Nota van de Staten aan Minister van
Koloniën H.J. van Mook van 29 december 1942 en de internering van het Statenlid
Wim Bos Verschuur op 30 juli 1943.
Tijdens een bijzondere Statenvergadering op 10 mei 1940 deelt de gouverneur
mede dat het Bestuur gezien de ingetreden oorlogstoestand gebruik zal maken van
de artikelen 31 en 32 van de Staatsregeling (grondwet) om zijn bevoegdheden uit
te breiden. Zijn beroep op steun van de Staten - ‘Onderlinge meningsverschillen
moeten thans rusten’ - wordt vooralsnog positief opgevangen. Volgens beide artikelen
kan de gouverneur in geval van oorlog of opstand de Staat van Beleg (16 mei)
afkondigen, zonder medewerking van de Staten maatregelen treffen en bepalingen
van de Staatsregeling en verordeningen (wetten) buiten werking stellen. Deze
speciale bevoegdheden gebruikt Kielstra ondermeer om de internering en de censuur
te regelen, de Staten het budgetrecht te ontnemen, onpopulaire maatregelen er
door te drukken, zoals de instelling van een Stadscommissariaat, van
dorpsgemeenten en van het Huwelijksbesluit voor Hindoes en Islamieten, alsmede
om een Algemene Machtigingsmaatregel af te kondigen. Al snel zal blijken dat
Kielstra in wel zeer ruime mate gebruik maakt van deze speciale bevoegdheden,
ook in gevallen die geen direct verband houden met de oorlogssituatie en dat de
Staten steeds vaker gepasseerd worden.
Als in juni 1941 de Minister van Koloniën, Ch. Welter, Suriname bezoekt grijpen
de Staten deze gelegenheid aan om hun grieven kenbaar te maken aan de
Nederlandse regering en zij bieden hem een Nota aan, waarin een veelheid aan
klachten naar voren wordt gebracht. We komen hier nog op terug.
Tijdens de begrotingsdebatten 1943 bereikt de confrontatie een eerste climax. In
hun Voorlopig Verslag schrijven de Staten dat het Bestuursbeleid aanleiding geelt
tot toenemende kritiek en niet wordt gevoerd naar democratische beginselen, ‘maar
dat daaraan meer dictatoriale neigingen ten grondslag liggen’. Naar aanleiding van
de gevraagde offers voor de oorlogsvoering stelt het Verslag:
Thans echter vraagt ook dit College zich met bezorgdheid af tot welk nut
voor Suriname dit alles leidt, nu ook bij de leden de mening gaat postvatten
dat de rechten der democratie hier met voeten worden getreden.
En:
Het intrekken van het budgetrecht werd als een zeer sterke uiting van
dictatuur beschouwd.
In zijn Memorie van Toelichting vraagt Kielstra zich af of de Staten zich wel voldoende
bewust zijn van de oorlogssituatie. Sommige passages in het Voorlopig Verslag
doen volgens hem denken aan ‘Surinaamsch isolationisme’. Hij stelt, de
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bevoegdheden bij de Overheid’. Kielstra voelt zich persoonlijk aangetast en schrijft:
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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 streng zal worden opgetreden, ongeacht wie.
Hij zal niet aarzelen in te grijpen tegen het ‘onverantwoordelijk gedrijf van een paar
heethoofden’.
Tijdens de debatten in de Staten concludeert Mr. J.C. de Miranda dat met
den huidigen Gouverneur samenwerking en overleg als uitgesloten moeten
worden geacht.
Tot dit inzicht was ‘het overgroote, weldenkende deel der bevolking’ al jaren geleden
gekomen.
Er wordt niet de minste aandacht geschonken aan hetgeen in dit College
en in de plaatselijke pers naar voren wordt gebracht.
Het Bestuur redeneert zijns inziens als volgt:
Onder alle omstandigheden zullen wij gelijk hebben en gelijk krijgen en
wij doen en laten zooals het ons goeddunkt. Het Bestuursbeleid wordt in
Suriname niet meer gevoerd naar Democratische beginselen.
Deze grieven van de Staten worden herhaald in een Nota aan de Minister van
Koloniën, H.J. van Mook, die eind 1942 op bezoek is in Suriname.
De confrontatie tussen gouverneur Kielstra en de Staten bereikt haar hoogtepunt
als 30 juli 1943 het Statenlid Wim Bos Verschuur wordt geïnterneerd. De gekozen
Statenleden leggen hun mandaat neer en in hun telegrafisch bericht hiervan aan
de Nederlandse regering geven ze als reden op:
wegens voortdurend gebleken onmogelijkheid tot samenwerking met en
als protest tegen houding Gouverneur, die afdoende inlichtingen weigert
inzake internering medelid Bos Verschuur.
Meermalen hebben de Staten reeds verzocht om het beleid over te dragen aan een
‘meer tactvol Bewindsman’. In de pers begint een grote advertentiecampagne om
de afgetreden Statenleden plus de kandidaat-notaris J.A. de Miranda, 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 Koloniën, naar aanleiding van het hem door de Staten gestuurde
telegram, de gouverneur steunt in diens mening dat in verband met ‘overwegingen
van landsbelang’ geen verdere informatie omtrent de internering van Bos Verschuur
verleend kan worden. Als reactie hierop en omdat ze zich gesteund weten door de
bevolking besluiten de Staten zo lang er geen oplossing is in het conflict niet te
zullen deelnemen aan de wetgevende arbeid. Ze sturen een adres aan de koningin,
waarin ze een reconstructie geven van het conflict en verzoeken om bemiddeling.
Later zal blijken dat de nieuwe voorzitter - een benoemd Statenlid -, Fikkert, dit

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

adres heeft doen vergezeld gaan van een begeleidend schrijven, waarin hij naar
voren brengt dat het adres niet op geheel rechtmatige wijze tot stand zou zijn
gekomen. De overige Statenleden nemen hem dit zeer kwalijk en stellen dat hun
vertrouwen in hem ‘ernstig geschokt’ is. In verband hiermee neemt Fikkert aan het
eind van het zittingsjaar ontslag.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

225
Van 8 oktober 1943 tot 3 januari 1944 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 verschillende weg kiezen. Als prinses
Juliana begin november op bezoek is in Suriname wordt zij van het conflict op de
hoogte gesteld door het Statenlid Dr. J.F.E. Einaar. Al 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 Kielstra
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.
3.
Aldus betekent het conflict rond Bos Verschuur - in relatie tot de ‘affaire Meyer’
- het einde van de ambtsperiode van Kielstra. We zullen nu ingaan op enkele van
de wrijvingspunten tussen de gouverneur en de Staten.

Indische politiek
De met de komst van gouverneur Kielstra (1933) en met steun van de Minister van
Koloniën, Ch. Welter, geïntroduceerde 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 Walle, tijdens de oorlog hoofd van de
Gouvernements Pers Dienst, karakteriseert deze politiek van Kielstra als volgt:
Hij geloofde in de corporatieve staat, waarin met instandhouding 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 comité op teneinde een borstbeeld voor
hem op te richten. Andere Hindostanen leveren hier via een ingezonden brief kritiek
op en steunen de gekozen Statenleden.
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Om tot een evenwichtige beoordeling van de bestuursperiode Kielstra 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 ‘Surinaams’
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wordt gesproken men daar ‘creools’ mee bedoelt. (Alhoewel we hieronder zullen
zien dat daarin een kentering op gang komt.)

Benoemingsbeleid
Geregeld klinkt in de Staten en de pers kritiek door over het gevoerde
benoemingsbeleid, over het ‘stelselmatig voortrekken van Hollanders boven de
kinderen des lands’. Bos Verschuur 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 Surinamers 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 overheid. Het verspreiden van onware berichten wordt strafbaar
gesteld en er komt volledige briefcensuur en repressieve censuur op de
nieuwsbladen. Tevens worden verenigingen en vakbonden getroffen door
vergaderverboden.
De Staten stellen hierover in hun Nota aan Minister Van Mook: ‘Het gevolg hiervan
is dat opstandige gedachten geen zeldzaamheid meer zijn.’ Bos Verschuur vermeldt
dat de perscensuur al dateert uit vredestijd, namelijk de zogenaamde
muilkorfwetgeving die in 1933 werd geïntroduceerd na de onlusten rond Anton de
Kom. Hij haalt een aantal voorbeelden aan. Zo mocht een door de arbeiders aan
Minister Welter gericht adres niet in de pers. Zelf gaf hij een pamflet uit over de
vakbeweging, waarin van de censuur het woord ‘strijdt’ vervangen moest worden
door ‘komt op’.
Naar aanleiding van de internering van Bos Verschuur 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, meldt ‘Suriname’ dat haar dit ook al eens is overkomen. Verder
wordt ‘De West’ ter verantwoording geroepen voor het overnemen van een artikel
uit ‘Time’ over de rassenverschillen in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De pers
beklaagt zich in het algemeen over de slechte voorlichting door het Bestuur waardoor
men vaak van buitenlandse bladen afhankelijk is voor informatie over Suriname.
‘De West’ stelt dat de stemming van de bevolking moeilijk te peilen valt gezien de
censuur en de angst voor internering.

Internering
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Bij Gouvernements Besluit wordt op 10 mei 1940 de internering geregeld. Nog
dezelfde dag worden de Duitse mannen, 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-internaat Copieweg. Verder wordt een Nederlandse
N.S.B.-er geïnterneerd en slechts enkele Surinamers. Het betreft hier voornamelijk
mensen van linkse signatuur zoals Sam Venoaks, Kees Wijngaarde, 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, etc.
Begin 1942, kort voor de Japanse invasie, worden 146 Nederlanders, voornamelijk
N.S.B.-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 kerkhof
schoonmaken. Als er vier weigeren worden ze opgesloten. Na een mislukte
ontvluchtingspoging worden ze overgebracht naar Fort Zeelandia. Hier worden twee
van hen, Raedt van Oldenbarnevelt en Van Poelje, in opdracht van Territoriaal
Commandant kolonel J.K. Meyer, 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 deze Indische N.S.B.-ers op transport gezet naar
Nederland, waar ze worden vrijgelaten.
Augustus 1942 komt een groep van circa 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 zijn
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 tijdens 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 rust van dit land, in het belang
van het Koninkrijk en dat van Suriname bijzonder, neemt U Gouverneur
Kielstra 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, verzet Bos
Verschuur zich hiertegen. Via een hoofdambtenaar had de gouverneur hem al
gedreigd dat zijn taal in de Staten consequenties kon hebben voor zijn baan als
tekenleraar aan de openbare Hendrikschool.
Directe aanleiding voor zijn 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 780 handtekeningen oplevert.
Deze Volkspetitie geeft een reconstructie van de conflicten tussen Kielstra en de
Staten en luidt deels als volgt:
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Majesteit, de rijksgedachte lijdt schade! De aanhankelijkheid tot het
Vorstenhuis wordt op het spel gesteld! De anti-Nederlandsche stemming
groeit helaas met den dag! Majesteit, U Landsvrouwe, naderen wij met
eerbied en vertrouwen, dat het Haar moge behagen Gouverneur Kielstra
te doen vervangen door een Bewindsman die de nooden en behoeften
van ons
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volk beter aanvoelt. Zulks tot heil van het Koninkrijk en het Gebiedsdeel!
Majesteit, Uw zoo aan Uw Huis verknocht volk mag niet veranderen in
zijn gevoelens tot Oranje!
Wat vooral gevoelig schijnt te hebben gelegen is dat de Volkspetitie naast het
Nederlands ook in het Engels was opgesteld. Juist deze vertaling werd het criterium
om hem te laten interneren. (Tijdens de oorlog waren een paar duizend Amerikaanse
soldaten in Suriname gelegerd ter bescherming van de bauxietmijnen.)
Procureur-Generaal 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 verband leggen met de zich een maand eerder afspelende ‘affaire Meyer’,
waarmee het Bestuur hem ‘knoeiverhoudingen’ verwijt. Het Bestuur vreesde dat
bepaalde buitenlanders hem wilden gebruiken voor hun actie. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de informatie die Meyer verkreeg omtrent Kielstra's
veronderstelde Duitse sympathieën en waarmee dominee Mietes naar Canada
vertrok, het zogenaamde dossier-Kielstra van Bos Verschuur betreft. Dit dossier,
dat Bos Verschuur overigens nooit heeft getoond, zou ondermeer informatie bevatten
over een rijmpje dat Kielstra in de jaren dertig in het gastenboek van de
districtscommissaris van Coronie, H. Prellwitz, zou hebben geschreven en dat
gebaseerd was op het roemruchte Horst Wessellied: ‘De Vanen hoog, de rijen vast
aan een gesloten, moge het zo ook in Coronie gaan.’
Op 5 augustus deelt de gouverneur de Staten per missive mee dat het
lidmaatschap van Bos Verschuur in verband met zijn internering op 30 juli, is
vervallen. De gouverneur gaat niet in op het verzoek om nadere informatie, wel
brengt hij naar voren dat de internering niet samenhangt met de kwaliteiten van Bos
Verschuur als Statenlid. Volgens W. Kraan heerst er in ‘breede kring ontsteltenis’.
Zij die hem zien als de kampioen van de volksbelangen, geloven ‘dat het Bestuur
hier een geweldmiddel heeft toegepast om een lastig lid van de oppositie uit den
weg te ruimen’. Juist gezien de weigering tot informatie stelt Kraan:
Voor mij is de houding van den Gouverneur in deze zaak de druppel die
den beker doet overloopen.
De verzoeken vanuit de Staten, pers, vakbonden en andere verenigingen om Bos
Verschuur vrij te laten, resulteren onder de nieuwe gouverneur, Brons, in zijn
externering op 27 mei 1944. Hem wordt te kennen gegeven zich niet meer met de
binnen- en buitenlandse politiek te bemoeien. Als Bos Verschuur 24 december 1944
terugkeert in de Staten, noemt hij zich ‘des Gouverneurs particulier geïnterneerde’
en een volksvertegenwoordiger ‘zwanger van vooruitstrevende gedachten en zich
baanbrekende nieuwe ideeën.’

Relatie tot Nederland
Door de verbreking onder invloed van de oorlog van de banden met Nederland, de
stationering van Amerikaanse troepen, het beleid van het Bestuur en een aantal
internationale ontwikkelingen, wordt de koloniale relatie tot Nederland in deze jaren
tot een punt van discussie.
Allerlei verenigingen zoals ‘Oost en West’, het ‘Algemeen Nederlands Verbond’ en
‘Suriname Waakt’ proberen de rijksgedachte levendig te houden. Vooral het
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koningshuis blijkt in zijn symboolfunctie onaangetast. De beide koninklijke bezoeken
zijn massale festijnen. Ook de pers en vakbonden participeren volop in de
Oranjebetogingen. In een radio-rede tot bezet Nederland zegt gouverneur Kielstra
ondermeer:
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Suriname is zo Nederlands in zijn denken en gevoelens als altijd. Het is
en blijft er trots op deel uit te maken van ons grote Koninkrijk der
Nederlanden onder het Huis van Oranje, het is verzekerd dat het slechts
in die Staat zal behouden wat het van de Nederlandsche beschaving
heeft veroverd, zijn eigen karakter, en zal genieten eigen volksvrijheden,
en een leven volgens eigen aard. Suriname wil dit handhaven. Laat U
niets voorpraten omtrent veranderingen 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 intrede deden in
dit land, leiden tot vervreemding der bevolking van het Nederlandsch
gezag, en zou er op dit ogenblik een vrije stemming kunnen plaats vinden,
onder welke vlag men wenscht voort te leven, dan ben ik niet overtuigd,
dat de groote meerderheid, de Nederlandsche vlag zou kiezen.
16 juni 1941 kondigt de Nederlandse regering een na de bevrijding te houden
Rijksconferentie aan ter aanpassing van de structuur van het Koninkrijk aan de
eisen van de tijd. De status van de overzeese gebiedsdelen moet in
overeenstemming worden gebracht ‘met het belang dat zij in de eenheid van het
Koninkrijk vertegenwoordigen.’ Ter gelegenheid van het feit dat de Japanners een
jaar eerder hun aanval op Pearl Harbor uitvoerden, houdt koningin Wilhelmina op
6 december 1942 een beroemd geworden radio-rede. De koningin was geen groot
voorstander van vergaande rijkshervormingen, maar vooral onder de druk van haar
regering aslsook van president Roosevelt 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 vrijwillige aanvaarding
en de trouw van de overgrote meerderheid der burgerij.
Verder zegt ze ondermeer:
Ik heb daarbij een vorm voor ogen waardoor Nederland, Indonesië,
Suriname en Curaçao deel zullen hebben in het bestuur van het geheel,
terwijl zij ieder op zichzelf de eigen, inwendige aangelegenheden in
zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander
bij te staan, zullen behartigen.
Kort voor deze rede, tijdens de debatten over de begroting van 1943, zegt Bos
Verschuur naar aanleiding van de aangekondigde bestuurlijke hervormingen, dat
Suriname in geen geval een ondergeschikt onderdeel van Nederland wil zijn, maar:
op den voet dus van volkomen gelijkheid, het Koninkrijk der Nederlanden,
waar Suriname niet staat onder maar naast en met Nederland. Wij willen
niet los van Nederland. Integendeel! Maar wij willen zelfstandig staan.
Financieel zelfstandig! En daarmede het zelfbeschikkingsrecht aan ons!
Op eigen beenen. Onze bodemschatten maken ons potentieel economisch
zelfstandig.
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Bos Verschuur wil daarom geen medezeggenschap, maar beslist het exclusieve
zeggenschap. Hij staat ‘baas in eigen huis’ voor. In de Nota aan Minister Van Mook
wordt bepleit dat het Atlantisch Handvest (14 augustus 1941) ook
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op Suriname wordt toegepast, dit betekent namelijk de doorbraak van de koloniale
gedachte.
Dat ook in Nederland begint door te schemeren dat er verandering moet komen
in de oude koloniale relatie blijkt behalve uit de toespraak van de koningin ook uit
een radio-rede van Minister Van Mook op 14 januari 1944 voor de Amerikaanse
C.B.S.. Hij zegt hier ondermeer: er moet ‘een einde komen aan het 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 censuur 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 waarderen.
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 tegenover het Europese imperialisme plaatsen zij
hun idealisme. Van de andere kant gelden de Amerikaanse koloniën in de
Caraïbische regio, Puerto Rico en de Maagdeneilanden, bepaald niet als lichtende
voorbeelden en bovendien 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
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Als gevolg van de toenemende onvrede over het gevoerde koloniaal beleid, de
Nederlandse toezeggingen aangaande wijzigingen in de koloniale relatie, het feit
dat subsidies op de begroting niet langer nodig zijn en ontwikkelingen elders in de
regio, zien we dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Suri-
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name het nationalisme doorbreekt. Dit nationalisme bevindt zich nog in een zeer
pril stadium en is als ideologie nog nauwelijks uitgewerkt. Het beperkt zich, voor
zover na te gaan, vooralsnog voornamelijk tot de verwesterde elite en het heeft een
gematigd karakter.
Op allerlei fora komen de thema's eenheid, emancipatie en natievorming ter
sprake. Eén van de kristallisatiepunten vormt de viering van 1 juli, de dag van de
Emancipatie. In het ‘Protestantenblad’ verschijnen in 1943 een aantal interessante
artikelen, waarin een discussie gevoerd wordt omtrent de betekenis van de
Emancipatiedag en waarin het begrip nationalisme besproken wordt in relatie tot
de rijkseenheid. Op een vergadering van de Surinaamse Arbeiders Federatie in
verband met de Emancipatie gaat A. Smit, voorzitter van de Unie Suriname, kritisch
in op de afschaffing van de slavernij. Het verhaal over de pennestreek van koning
Willem III noemt hij een fabeltje. De slavernij werd afgeschaft onder druk van de
internationale omstandigheden. Op een vergadering van de Surinaamse Arbeiders
Centrale (S.A.C.) in 1943 ter herdenking van de Emancipatie brengt Bos Verschuur
naar voren dat de emancipatieviering gericht moet zijn op alle bevolkingsgroepen.
Deze emancipatie wordt niet gediend door Groeps-emancipatie! Het moet
niet alleen een ‘neger-emancipatie’ zijn.
Hij prijst verder de ‘vrijheidshelden’ die ons voorgingen zoals Baron, Boni en Joli
Coeur en de Surinaamse Arbeiders Centrale wil samen met de Unie Suriname en
andere organisaties voor hen een monument gaan oprichten. J.A.G. Koenders
maakt er zich in een ingezonden brief in ‘De West’ kwaad over dat dominee Paap
de Marrons ‘brandstichters’ noemde, het waren juist ‘vrijheidshelden’. Verder wordt
op de Surinaamse Arbeiders Centrale-vergadering bepleit dat er in plaats van de
emancipatiedag een nationale dag voor Suriname komt.
Ook in de Staten wordt uitgebreid ingegaan op deze discussies, waarbij vooral
het begrip Surinamerschap centraal staat. Tijdens de debatten over de begroting
van 1943 brengt Mr. J.C. de Miranda naar voren, dat als reactie op het Bestuursbeleid
de bevolkingsgroepen, die vroeger vreedzaam gescheiden naast elkaar voortleefden,
nu elkaar in nauwere samenwerking opzoeken. ‘Het begrip Surinamer teekent zich
dan ook dagelijks duidelijker af, zij het nog in enigszins vage vormen, die iederen
dag minder vaag beginnen te worden, allen, die hier te lande zijn geboren uit hier
gevestigde ouders, en blijvend in dit land gevestigd, afgezien van welke kleur, ras
of afstamming dan ook....’ ‘Het bestaan van een ontkiemend Surinaamsch
nationalisme, dat het Bestuur in zijn Memorie van Antwoord “Surinaamsch
isolationisme” noemt, valt niet te ontkennen.’ Hij vergelijkt het Surinaams nationalisme
met dat van de Lage Landen in de 16e eeuw. De Miranda verwijst naar het Atlantic
Charter van 14 augustus 1941 dat ondermeer het recht van elk volk eerbiedigt om
zijn eigen regeringsvorm te kiezen.
In de Nota van 29 december 1942 aan Minister Van Mook wordt naar aanleiding
van de gevoerde Indische politiek gesteld dat Hindostanen en Javanen nu
‘Surinamers’ zijn: ‘Het Surinaamsch belang is ook hun belang.’ Vroeger werden ze
‘beschouwd en bejegend als vreemdelingen.’ Bij de behandeling van de ontwerpwet
ter wijziging van het kiesreglement in 1945 bepleit het Statenlid Calor ‘dat uit de
heterogeniteit die de bevolking van Suriname heet, een natie zal geboren worden’,
en ‘wij wenschen niet langer in hokken te worden opgesloten met opschriften als
deze: Javaan, Britsch-Indiër, Creool.’ Het openbaar leven moet worden gezuiverd
van deze ‘tactiek’. Bij zijn afscheidsrede tot de Staten zegt Mr. J.C. de Miranda
ondermeer ten aanzien van de komende ontwikkelingen in Suriname:
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schen. De democratie eischt groepsopvattingen, doch daarenboven staan
de belangen van de gemeenschap. Verstaat elkander 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’
Eén van de vormen waarin het nationalisme gestalte krijgt is de ‘baas in eigen huis’
beweging, een begrip dat 19 juni 1941 geïntroduceerd wordt door de krant
‘Suriname’, naar aanleiding van een rede van de gouverneur, waarin hij de
veranderingen in de rijksstructuur na de oorlog aankondigt. De krant schrijft, 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 wij maar niet steeds
vanuit Den Haag worden geregeerd. De band met Nederland blijft intact, doch wij
voelen dat wij de voogdij zijn ontgroeid....’ In het artikel ‘Politiek of economie’, eind
1943, voegt ze hieraan toe, dat ze hiermee niet een ‘los van Holland beweging’
bedoelt. In een ander artikel, ‘Wat brengt de toekomst’, begin 1944, stelt 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. Nationale gevoelens moeten de grondslag
vormen voor internationale en niet andersom. De nationale drang zal men tenslotte
niet kunnen tegenhouden. Men verwarre nationalisme niet met chauvinisme. Het
eerste is wenselijk, het tweede verwerpelijk.’ ‘Suriname’ concludeert dat er te weinig
onderlinge waardering bestaat.
Eén van de discussiepunten rond het nationalisme betreft het assimilatieproces,
dat enerzijds door de politiek van Kielstra wordt tegengewerkt en dat anderzijds
onder invloed van de oorlog wordt versterkt. De kunstmatig gecreëerde geografische
en economische scheidslijnen brokkelen af. Hierbij speelt het urbanisatieproces
een rol, waardoor tijdens de oorlog het aantal Hindostanen en Javanen in de stad
verdubbelt, waarmee zij toenemend bloot staan aan de westers-creoolse
cultuurinvloeden. Zij zijn niet langer louter in de traditionele agrarische sector
werkzaam. Assimilatie betekent voor de meeste creolen echter dat de overige
bevolkingsgroepen zich moeten aanpassen aan hun verwesterde cultuur. 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 Coloured People’ met S.F.
Helstone als voorzitter en de september 1941 opgerichte vereniging ‘Eenheid’, die
zich ten doel stelt te werken aan de opbouw van het negerras in Suriname.
Ook in de Staten leven deze gevoelens, zoals blijkt uit hun reactie op het voorstel
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 onderling 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.
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Unie Suriname
Tenslotte willen we nog apart ingaan op de vereniging die het meest heeft
bijgedragen tot het propageren van de ‘baas in eigen huis’ beweging. De Unie
Suriname wordt maart 1943 onder voorzitterschap van A.L.R. Smit opgericht en
heeft als doel: ‘Onder alle lagen en groepen der Surinaamsche bevolking het
saamhorigheidsgevoel en de liefde voor een rechtvaardige en doelmatige
gemeenschapsordening te bevorderen.’ Zij wil dit ondermeer bereiken door: ‘Het
tot stand brengen van een nauwer contact tussen de verschillende bevolkingsgroepen
tot een beter begrip van elkanders belang’ en verder wil ze werken aan de
sociaal-economische verheffing van de bevolking, zo mogelijk 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 Verschuur nader in op de Unie Suriname.
Hij brengt naar voren dat er een vereniging nodig is om de belangen van de
Surinamers te behartigen. ‘Luisteraars, Suriname gaat niet vooruit, omdat er geen
eenheid bestaat juist daar waar eenheid de kracht van het volk, van het land zou
beteekenen.’ De Unie is er voor alle Surinamers, ‘allen die hier geboren en blijvend
gevestigd zijn, bij elkaar behooren en eendrachtig samen moeten werken in het
groote belang van Suriname’, ongeacht of het creolen betreft of latere immigranten.
‘De Unie beoogt dat de Surinaamsche gemeenschap bestuurd zal worden met
volledige medezeggenschap van de burgers zelven.’ Zonder eenheid is geen opbouw
mogelijk. De eendracht levert het nationaal bewustzijn. ‘Zonder dit nationale
bewustzijn is een volk zwak en in zichzelf verdeeld.’ De nieuwe generatie
immigranten raakt hier geïntegreerd, ze zijn hier geboren en ingeschreven. Ook al
spreekt hij Hindi en is hij Hindoe, hij is Surinamer. ‘Zijn nationaliteit is de mijne. Zijn
vlag de onze. Dat hij zijn eigen verenigingen heeft is logisch en begrijpelijk en hoeft
geen belemmering te zijn. De Unie Suriname wil een overkapping zijn. Een grote
alles overspannende gedachte der volksgroepen naar aard en stam. Een overkapping
waarin een ieder zich voor alles Surinamer voelt.’ De Unie streeft naar deze eenheid
en vecht tegen het defaitisme van sommigen, die 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 Hindostanen en Javanen de creolen
numeriek zullen gaan overtreffen. De betekenis van de Unie Suriname neemt na
de oorlog geleidelijk af als de eerste echte politieke partijen ontstaan. Ze blijft
ondanks haar handreiking naar de andere bevolkingsgroepen en de arbeiders toch
vooral een vereniging van de creoolse elite. Ze verliest haar voorhoederol als andere
groepen het item van algemeen kiesrecht gaan propageren.
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De auteur
Ben Scholtens (1954) 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 verschijnt zijn studie Opkomende Arbeidersbeweging in
Suriname. Doedel, Liesdek, De Sanders, De Kom en de werklozenonrust 1931-1933.
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Eindnoten:
1. Scholtens, B., Suriname Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in: ‘De Ware Tijd’, 7, 17, 18, 25 en
30 mei en 4 juni 1985. Het ligt in de bedoeling dat deze artikelenserie, aangevuld 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 ruim een jaar loopt aan de Anton de Kom Universiteit. Behalve enkele
artikelen 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 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.
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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 n of een m erop te laten volgen; bijvoorbeeld in so wan en son wan, wisi
en wínsi, dopu en dompu. In het Sranan wordt daarmee de lettergreep afgesloten.
Soms als het een n betreft laten we bij het spreken de /ng/-klank van het Nederlandse
tang erop volgen. Bijvoorbeeld in a sabi san, en in de tweede lettergreep van fonfon.
Dit gebeurt in de regel aan het eind van een zin of woordgroep. Wanneer er na de
n een d of een t volgt, dan wordt de n in het algemeen als n uitgesproken,
bijvoorbeeld in sonde en wan tori. Soms wordt de ng klank weggelaten zoals in san
e pasa en dansi.

mp/mb
Indien in een woord de p of de b volgt op zo'n n, dan wordt deze n uitgesproken als
een m, bijvoorbeeld: anbeiri, granpapa. We zouden de mogelijkheid kunnen
beschouwen om alle woorden die met mp of mb gespeld worden te schrijven met
np of nb. Indien we np of nb schrijven is daarmee de m r e e d s b e p aald. Bovendien
wordt vaak alleen de klinker uitgesproken. We zien verder dat de klanken np en nb
afgezien van de samentrekkingen 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, alenbari, alenbaki, alenbo, anbeiri, anbeisi, banbai, banbaku,
banbu, binba, biranbi, bronbaisigri, donpu, dyunbi, dyonpo (ati), dyonpo
dyonpo, dyonpo futu, dronpu, dronbuba, eksenpre, enpi, franbo, granpapa,
grunbita, janpanesi, kakunbe, kanpu, kunba, kunbu, konbe, konbekasi,
konparsi, konpe, kranpu, krenpi, lusunbe, lanpu, lonpu, lonboto, manpira,
matabinba, monbi, panpun, penba, penba doti, ponpu, ponpon, pranpran,
pranpranpran, senprefisi, skenpi, sonbo (loli), sonbra, stanbai, stanpu,
stonpu, stonburiki, stonbokoboko, stranpu, swanpu (todo), tanpresi,
tanpoko (janki), tinba, tonpu, warinbo.
N.B. Dit voorstel heeft de consequentie, dat de weglating van de klinker in de
reduplicaties en samenstellingen als penpeni en bonboni verwarrend is. De n wordt
hier als n uitgesproken ofschoon men geneigd zal zijn /pempeni/ en /bomboni/ te
lezen. Daarom schrijven we: penipeni en boniboni.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

238

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 g te lezen als de g van go. Omdat d e z e klank naast de
nasaal voorkomt in het woord Mongo en pingo is de uitspraak van ng niet eenduidig.
Donicie (1974) en Seuren (1982) hebben voorgesteld het verbod van dubbele letters
te doorbreken met de introductie van een dubbele g op deze plaats. Zij stellen voor
zowel de ng als de g te schrijven in de woorden pinggo en tingga etc.
Omdat de n aan het eind van de lettergreep staat zou hij gelezen kunnen worden
als ng. De g in nanga is dan overbodig en tinga zou zo correct geschreven zijn. Met
andere woorden: als de betreffende lettergrepen duidelijk van elkaar gescheiden
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 meestal niet gelezen. Dienovereenkomstig schrijven we:

anhisa, banhi, drinhi, dwenhi, frinhi, lanhi lanhi, opolanhi, panhi, pinhi,
sinhi, sprinhi, tanhi, tinhi, trinhi, twelenhi, lenhe lenhe, fanha, lanha, linha,
nanha, planha, tranha, stanha, donho, gonhote, sonho, tonho, drunhu,
jonhu, sunhu.
Hier 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 (banhi), masanga, tinga, angorki, bongo, framingo, mangro, Mongo,
pingo, fungu.
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 ng gevolgd wordt
door een g de ng vervangen door een n. De g is ook hier niet strikt noodzakelijk.
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
uitgesproken als ng:
- aan het eind van een woordgroep,
- indien er binnen een woord een g, k, h of r op volgt;
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.
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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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- als ng - of uitgesproken als m, indien er een d of een t op volgt.
Als de ng gevolgd wordt door een klinker staat de ng klank als medeklinker aan
het begin van de lettergreep en wordt voorgesteld door de letter h.
Deze spelling is consistent in de volgende opzichten.
De klanken g, ng en ng+g worden eenduidig genoteerd.
Het Sranan kent geen dubbele letters.
De scheiding van de lettergrepen is duidelijk.
Een nasale klinker wordt alleen gevolgd door een n.
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De auteur
Drs. N.M. Heyde (geboren te Kofi dyompo 29 november 1948) studeerde biologie
aan de Universiteit 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. D.C. Geijskes
W. Dierick
Op vrijdag 27 september jl. overleed plotseling op 78-jarige leeftijd Dr. D.C. Geijskes.
Het is in dit korte bestek niet goed mogelijk recht te doen aan het belang dat deze
man voor Suriname heeft gehad.
Dirk Cornelis Geijskes werd in 1907 in het Zeeuwse Kats geboren. Na zijn
biologie-studie te Leiden promoveerde hij in 1935 magna cum laude aan de
Universiteit van Basel. Van 1938 tot 1965 verbleef hij in Suriname. Onder Professor
Stahel was hij er werkzaam op het Landbouw Proefstation waar hij zich onder andere
bezighield met de bestudering van voor cultuurgewassen schadelijke insekten.
Internationale faam verwierf hij in vakkringen door zijn publikaties over libellen. Velen
in Suriname en Nederland profiteerden van Geijskes' ervaring en kennis op het
terrein van de natuurwetenschappen en het organiseren van wetenschappelijke
expedities naar het binnenland. Ook op het gebied van de etnologie en de
archeologie werd zijn autoriteit in brede kring erkend.
In 1954 werd Geijskes als eerste directeur van de Stichting ter bevordering van
wetenschappelijk onderzoek in Suriname en de Nederlandse Antillen benoemd en
in dezelfde tijd werd hij gouvernementsbioloog met als standplaats het Surinaams
Museum. Van deze laatste instelling was hij, naast oprichter, eveneens de eerste
directeur. In deze hoedanigheid verzamelde hij vele etnologische, archeologische,
zoölogische en botanische gegevens.
Van talrijke expedities had Dr. Geijskes de leiding. Zo wist hij in 1939 de diverse
planten die de Wayana-Indianen gebruikten bij de bereiding van het oerali-pijlgif te
bemachtigen. Zowel van deze expeditie als van die naar de Tafelberg, in 1958,
verschenen in Vox Guyanae, het tijdschrift voor wetenschap en cultuur waarvan
Geijskes redactielid was, uitgebreide en levendige verslagen. Dr. P. Wagenaar
Hummelinck geeft bij zijn artikel ‘To Dr Dirk Cornelis Geijskes on his 65th birthday’
(Odonatologica, december 1972) een bibliografie van publikaties door Dr. Geijskes
van zo'n 120 nummers die tezamen een indrukwekkend beeld bieden van de
veelzijdigheid van deze pionier en wetenschapsman.
De herinnering aan deze bescheiden werker en het respect van wie hem gekend
hebben mogen zijn nabestaanden tot troost zijn.
(In het volgende nummer van OSO verschijnt een uitgebreidere beschrijving van
het leven en werk van Dr. D.C. Geijskes, en zijn betekenis voor de Surinamistiek.
De redactie.)
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Heimwé gi Sranan
Orsine Nicol
Heimwé gi Sranan
Ay, Sranan mi moy switi kondre
Yu de so farawe
Mi ay e lon watra
Mi ati e priti
Te 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 neti mi yeye e dyompo
Oten, oten mi sa si yu baka
Oten, oten mi sa firi yu ason?
Mi kowru mi ati
Mi figi mi ay
Mi lafu, bika her'esi
Mi sa si
Mi switi lobi: SRANAN

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

245

Geen revolutie is volbracht
Astrid Roemer
geen revolutie is volbracht
geen eeuw voorbij
reeds klinkt geen keten aan mijn nek
en zelfs het brandmerk is geen teken
want ik loop lieflijk in de ban
van wet en kerk
ik ben echt
mijn man zwaait met zijn rechterhand
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 rozen aan mijn schaduwkant
zijn nageslacht voert schijngevechten met de wind
alleen het haardvuur smoort in mij
geen slavernij gaat ooit voorbij
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 journaal 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 Roemer, Noordzee Blues (Breda: 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 talen’ (het mei-nummer van OSO, pp. 23-31) zijn enkele storende fouten
geslopen. Het zijn voornamelijk de diakritische tekens (strepen, punten e.d. boven
letters, punten onder letters, enz.) die zijn weggevallen. Hieronder volgen per pagina
de correcties:
p. 24, schema onderaan:
klinkers en tweeklanken: a ā i ī u ū e ai o au
medeklinkers:stemloos

stemloos
geasp.
kh

stemh.

nasaal

g

stemh.
geasp.
gh

pre-palatalen c

ch

j

jh

ñ

cerebralen

ṭ

ṭh

ḍ

ḍh

ṇ

dentalen

t

th

d

dh

n

labialen

p

ph

b

bh

m

velaren

k

ṅ

halfvokalen: y r l v
sisklanken: ś ṣ s
glottaal: h
p. 25, regel

1: de retroflexe medeklinkers ṛ en ṛh
9: dām ‘prijs’
15: De sisklanken ś en ṣ
20: door ṁ achter de klinker.
25: De nasaal ñ
2

26: (bijv. ñc, ñj), terwijl in het Sarnami
de ṇ
30: transcriptie ṃ: men schrijft niet
gaṅgā, maar gaṃgā; niet
hindī, maar hiṃdī.
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p. 26, regel

10: tekens als ṇ, ñ of n
17: de Sanskrit klinker ṛ
19: (St. Hi. saṉskṛti)
20: De Sanskrit combinatie jñ
22: (st. Hi. âjñâ)
24: De sisklanken ś en ṣ
26: st. Hi. bhâṣâ
37: Narain (1982) als ā.
46: internationale transcriptie (ā, ī, ū)

p. 27, regel

2: de tilde (ã etc.)
16: lelijk woordbeeld (bijv. attjhâ/)
20: de retroflexe ṛ en ṛh
25: wel de ṛ van de r
52: t th d r dh rh (n)

p. 29, regel

8: wordt aangegeven met ṅ;
9: als uitspraakvariant van ṅg
10: De ṅg (als in Gaṅgā,/)

p. 30, regel

29: De velare nasaal (ṅ)
30: standaard-Hindi ṅg, bijv. raṅg
31: raṅ
35: klinker + ṁ
36: klinker + ṃ + medeklinker

p. 31, regel

16: de lange klinker ā
de lange klinkers ī en ū
19: de velare nasaal (ṅ)
23: de pre-palatale nasaal (ñ)
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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 slavenhandel
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
vermakelijke, maar ook leerzame en symbolische dieren-fabels.
En natuurlijk is ook de toekenning van een ‘Vlag en wimpel’ door de Griffel jury
van de CPNB aan het rijk geïllustreerde Anansi-verhalenboek ‘Anansi, de spin weeft
zich een web om de wereld’ een teken van toenemende waardering.
Dezelfde auteur en tekenaar van dat Anansi-verhalenboek, Noni Lichtveld, heeft
nu één verhaal getekend en geschreven voor jongere kinderen. Een typisch
voorleesboekje, waarin op een haast hoorbaar surinaams ritme het verhaal van de
kwaaie Tijger, de overmoedige Monki, de verstandige Konkoni en natuurlijk de
slimme Anansi verteld wordt.
Behalve het luisteren naar dit spannende verhaal, zijn de kleurrijke illustraties al
voldoende om de kinderen te kunnen boeien.
‘Anansi en die andere beesten’ telt 36 pagina's met veelkleurige illustraties. Het kost
f 9.90 en is een gezamenlijke uitgave van Sjaloom, NBLC en Novib. Het boek is
zowel in de boekhandel als rechtstreeks bij uitgeverij Sjaloom, het NBLC en Novib
te bestellen.
Recensie exemplaren zijn bij de Novib, Amaliastraat 7, 2514 DEN HAAG, tel.: 070
- 624081 aan te vragen.
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Amsterdam, 3 oktober 1985
Zeer geachte redactie,
Graag een paar kritische kanttekeningen bij de recensie door de heer Choenni over
het boek van de heer Oedraysingh Varma, in OSO 4 (1) mei 1985 en over dat boek
zelf.
De opmerkingen van de heer Choenni, met hoeveel omzichtigheid ook te berde
gebracht, geven geen goed beeld van het onderhavige boek.
Ze doen met name de niet altijd even nauwkeurig gedocumenteerde, en soms
erg ondoordacht overkomende gevolgtrekkingen (Jew-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-Nederlands 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
zonder 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 Varma 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 vol zit met rancune en frustratie 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 cultureel racisme van een kolonie indringend heeft ondervonden, geen andere
uitlaatklep daarvoor met zoveel graagte gebruikt dan datzelfde racisme in
omgekeerde vorm, inclusief antisemitische uitlatingen die in Der 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 plaats van de werkelijk
collectieve schuld die ons, rijk geworden Nederlanders, verplicht tot een vorm van
‘Wiedergutmachung’.
Al 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 zijn 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 zaait ook daarmee rancune. Varma's boek
heeft dus virulente racistische trekken, al is het waarschijnlijk als antiracistisch
bedoeld.
Hoogachtend,
K.W. van Doorne
Amsterdam
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Recensies
R.M. Marhé, Sarnami byākaran. Een elementaire grammatica van het
Sarnami. 's-Gravenhage: Stichting voor Surinamers, 1985. 165 pag.
(incl. 5 bijl.).
1. Het Sarnami heeft - ondanks het feit, dat het van alle Surinaamse talen het grootste
aantal sprekers telt voor wie het moedertaal is - tot 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 verandering 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 reeds 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 Rijksuniversiteit te
Leiden.
Dit werk, waarin op ‘traditioneel-schoolse’ wijze een ‘populair-wetenschappelijk’
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 grammatica worden beschouwd. Het is een
goed verzorgde editie; er komen niet veel (hinderlijke) drukfouten in voor (en dat
nog wel 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. 153 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 Nederland terloops een
staatsrechtelijke opmerking geplaatst: het is juridisch onjuist te stellen, dat ‘de
burgerlijke stand in Nederland Surinamers als Nederlandse onderdanen niet apart
vermeldt’ (p. 14), daar bij Wet van 1951 het begrip ‘Nederlands onderdaanschap’
voor Suriname en de Nederlandse Antillen door ‘Nederlanderschap’ is vervangen
(Stb. 1951 no. 593, G.B. 1952 no. 45).
In de hieronder volgende bespreking van het boek is uit de vele onderwerpen die
tot het maken van kanttekeningen noden, met het oog op de beschikbare plaatsruimte
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 aandacht 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 Sarnāmī Hindustānī 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 een
geromaniseerde spelling werd uitgeven (Paramaribo, mei 1963), waarna het boek
Geromaniseerde 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 ‘anti-Hindi 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 v e r k o n d i g d , 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 mate - 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. 10), 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. 18) te worden
gesignaleerd: volgens deze tabel zou het Sarnami 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:
jinsvār): 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 syntaxis 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
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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 Paṇḍitvā bŏlle rahā ki ū das baje pahuṃc jāt (p. 123; zie
ook p. 90, 107) eigenlijk geen Sarnami maar een Nederlandse constructie:
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in het Sarnami is de betekenis ervan, dat niet de pandit maar iemand anders om
10 uur zou komen. De correcte Sarnami zin zou als volgt moeten luiden: Paṇḍitvā
bolle rahā ki ham das baje pahuṁc jāb (jābe, jaibe). Onderzocht dient te worden,
of de Nederlandse vorm van de indirecte rede in het Sarnami wel frequent voorkomt;
daarna zal beslist moeten worden, of deze aan het Sarnami vreemde grammaticale
constructie al of niet aanvaardbaar is te achten.
Wat de fonetiek betreft: ‘op het gebied van de spraakklanken’ wordt gesteld, dat
het Sarnami - ‘anders dan in het Hindi en het Urdu’ - naast de lange klinkers ā, e
en o ook de korte vormen ă, ĕ en ŏ kent (p. 21). Dit is echter niet juist, want het
gesproken Standaard-Hindi kent wel degelijk deze korte klinkervormen. Maar in de
spelling (in het Nagari- of in het Urdu-schrift) worden ze niet weergegeven, daar ze
geen afzonderlijke fonemen doch allofonen (varianten van de lange klinkers) zijn.
Enkele gevallen van verkorting van lange klinkers in het Standaard-Hindi mogen
hier worden gesignaleerd:
.- als eindklinker: .-raja (koning), vidyă (wetenschap), bahānă (smoes); dhīrĕ-dhīrĕ
(zachtjes), khātĕ-khātĕ (al etend); bhāiyŏ aur bahanŏ (broeders en zusters), pilā dŏ
(geef te drinken);
in afleidingen en samenstellingen: sănsārik (werelds), răkeś (de (volle) maan);
ĕkādh (enkele), bĕkār (nutteloos), khĕlaună (speelgoed); sŏnār (goudsmid), bŭlāvă
(roep); ĕ en ŏ vaak ook verkleurd tot korte i en u: khilaună, bulāvă.
in diverse (meestal korte) woorden: ăkāś (lucht, hemel), băzār (markt), dămād
(schoonzoon); mŭhnat (moeite), cĕhră (gelaat), ĕhsān (dankbaarheid); cŏṭṭă (schurk),
ŏstād (meester), mŏhabbat (liefde); ook hier is in het Standaard-Hindi de ŏ dikwijls
verkort tot u: ustād, muhabbat; in het Sarnami is de a verkleurd tot de neutrale
klinker: akās, bajār, damād.
Wel typisch voor het Sarnami, in tegenstelling tot het Standaard-Hindi, zijn
bijvoorbeeld de volgende spraakklanken, die echter niet zijn gesignaleerd:
de zelfstandige velare nasaal (zowel enkel als dubbel): raṅ-biraṅ (v e e l k l e u rig),
ciṅure (kreuken), ṭaṅarī (been); jaṅṅal (bos), palaṅṅā (plank), aṅṅar-khaṅṅaṛ
(rommel);
de ‘geaspireerde’ nasalen en liquidae (ook geminatie van de ‘geaspireerde’ velare
nasaal): ghoṅhā (schelp), siṅh (leeuw); ānhī (storm), sonh (geurig); jamhāī (geeuw);
garhan (eclips), bārhil (ton); ālhā (een lied), lhās (lijk), kālh (gisteren); saṅṅhe
(samen), laṅṅhe-dhaṛaṅ (spiernaakt).
Terloops zij nog aangestipt, dat bij de gegeven voorbeelden, waarin de Sarnami
spraakklanken systematisch van het Standaard-Hindi verschillen (p. 22), verzuimd
is j-y te vermelden: jug - yug (tijdperk), jatan - yatna (zorg), juddh-yuddh (strijd).
4. De systematiek van het boek is nogal onbevredigend. Terwijl een afzonderlijk
hoofdstuk aan woordvorming is gewijd, zijn daarin slechts voor- en achtervoegsels
behandeld, waardoor het lijkt alsof woorduitbreiding alleen door afleiding plaatsvindt.
Samenstellingen (en -koppelingen) zijn als ‘bijzondere kenmerken’ (p. 28) aan het
eind van sommige hoofdstukken over woordsoorten opgenomen, terwijl over
ontleningen in de inleiding is gesproken en hier en daar ook in bepaalde hoofdstukken
enkele leenwoorden zijn vermeld.
Deze werkwijze is niet alleen onoverzichtelijk en doet weinig recht aan dit toch
belangrijke onderwerp, maar heeft ook tot andere tekortkomingen (fouten en
omissies) geleid. Twee voorbeelden ter illustratie:
in hoofdstuk 2 (bijvoeglijk naamwoord) staat: ‘Ook dit (!) woordsoort kan verdubbeld
worden’ (p. 58); maar in hoofdstuk 1 (zelfstandig naamwoord) is niet over
verdubbeling gerept, doch alleen het z.g. ‘echo-woord’ ter sprake gebracht (p. 54);
wel is in de inleiding terloops aangestipt, dat ‘uitbreidingen en verdubbelingen... bij
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haast alle woordsoorten zijn te zien’ (p. 24), maar daarop kan hier het woordje ‘ook’
zeker geen betrekking hebben;
helemaal niet aangeroerd is het in het Sarnami veel voorkomende verschijnsel
van ‘samenstelling door afleiding’: macharmarvā (visser), kaṭ(h)phorvā (specht),
muṛchillā (kaalkop), paṁcphuṭṭā (meetstok van 5 voet), gaṁṛtarī (lui-
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er), cavannī (kwartje), kalmuṁhī (een bekladde vrouw), dalghoṁṭnī (‘dālcrusher’).
Voorts komen onder de gegeven voorbeelden van afleiding nogal wat fouten voor.
Enkele gevallen ter illustratie:
kimtī (p. 134) heeft niet het suffix -(a)tī, maar -ī: kīmat (kimmat) - kimtī (waardevol);
zo ook: mehnat - mehnatī (arbeidzaam), himmat - himmatī (moedig);
etvār (p. 138) is geen afleiding met -vār, maar een ‘verholen’ samenstelling, van
Sanskrit ādityavāra (āditya - zon, vāra - dag);
dubdhā (p. 140) is niet gevormd met het Sanskrit prefix du(r) (s l e c h t ), maar
met du- (twee), de verkorte vorm van Sarnami dūī, Standaard-Hindi do, S a n s krit
dvi (twee); dub(i)dhā (twijfel); zo ook: dug(u)nā (dubbel), duvannā (d u b b e l tje);
sapūt (p. 140) heeft niet het Sanskrit prefix sa- (met), maar de Sarnami vorm van
het voorvoegsel su- (goed): suputra - sapūt (een goede zoon); tegengesteld: kuputra
- kapūt (een slechte zoon);
sagun (p. 140) is geen afleiding met het Sanskrit prefix sa- (m e t ), doch de
Sarnami vorm van śakun (gunstig voorteken); tegengesteld: askun van apśakun
(slecht voorteken); de in het Sarnami niet gebruikte Sanskrit afleiding saguṇ(a)
betekent ‘met eigenschappen’; tegengesteld: nirguṇ(a) - ‘zonder eigenschappen’.
Bij sommige voorbeelden van volledig ‘gesarnamiseerde’ leenwoorden kunnen
eveneens kanttekeningen worden geplaatst. Enkele gevallen ter illustratie:
botal (p. 24) is niet aan het Engels (bottle) ontleend, maar aan het Portugees
(botelha); aan het Engels ontleend is het niet in het Sarnami voorkomende woord
bāṭlī, dat hier en daar in India wordt gebruikt;
niet bekend is, op grond van welke gegevens sabbal wordt gerekend tot de
woorden die ‘de immigranten reeds in India in hun talen kenden’, maar kaṭlis en
girmiṭ tot die welke ‘in Suriname of elders moeten zijn ontstaan’ (p. 24); integendeel
is het woord girmiṭ (contract) in India al lang bekend, ook in het Standaard-Hindi
(voorkomend in elk handwoordenboek, wat met sabbal n i e t h e t geval is); het is
waarschijnlijk, dat woorden als sabbal (schop), kaṭlis (h o u w e r ) en phāṁk (vork)
in de sfeer van ‘indentured labour’ zijn ontleend aan het Engels; maar alleen een
uitgebreid onderzoek zal klaarheid in dezen kunnen brengen;
betwijfeld moet worden, of girmiṭ (contract) en surjātī (soldaat) wel samenstellingen
zijn, en of ze als voorbeelden van ‘volksetymologie’ wel gelukkig zijn gekozen (p.
25, 26).
5. Nu enkele opmerkingen in verband met de behandeling van bepaalde
woordsoorten. De werkwoorden worden in vier groepen onderscheiden, namelijk
eindigend op: -ve, -e, -ye en -ī (p. 94). Of de infinitief van een werkwoord, waarvan
de stam op -ā eindigt, de uitgang -ī 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 -ĕ of een lichte -y (in dergelijke gevallen wordt in het
Nagari-schrift -āe of -āy geschreven, niet -āī; en in het Urdu-schrift wordt baṛī ye
gebruikt, niet choṭī ye). De uitspraak -āī wordt wel duidelijk gerealiseerd in de
aanvoegende wijs en in de toekomende tijd: ham kahīṁ pakaṛā nā jāī (als ik maar
niet word gepakt), ū khāī (h i j / z i j z a 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 infinitief op -e uitgaat. Indien de stam op een klinker eindigt, wordt ter
vergemakkelijking van de uitspraak een semivocaal ingelast: -y- b i j een ī-stam, en
-v- in geval van de klinkers ā, ū, e, o. Maar de -v- k o m t n i e t voor bij een aantal
(meestal intransitieve) werkwoorden met een ā-stam, waarin de uitspraak van de
uitgang -e de semivocaal -y benadert. Enkele voorbeelden: batāve (zeggen), gāve

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

(zingen), osāve (wannen); maar: khunāe (bloeden), gurrāe (grommen), cillāe
(schreeuwen); en niet: khunāī, gurrāī, cillāī.
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In dit verband nog een andere opmerking met betrekking tot de lange klinker ī, naar
aanleiding van het gestelde bij zelfstandige naamwoorden, dat ‘de verlengde vorm
bij de -iyā- woorden wordt verkregen door de -i waar nodig te verlengen tot -ī- en
de uitgang -vā toe te voegen’ (p. 37). Evenwel lijkt deze regel niet zomaar
aanvaardbaar; betwijfeld moet namelijk worden, of woorden als takivā, pahivā,
buṛhivā wel met een lange ī worden uitgesproken. Integendeel is het een algemene
regel in het Sarnami, dat bij verlenging van een woord een verkorting van de
stamklinker optreedt: kām - kamvā (het werk), bīs - bisahā (20-tenig, van een hond),
sūte - sutāve (laten slapen), ekar - ĕkaro (ook van hem/haar), choṭā - chŏṭkvā (die
kleine).
Aan bepaalde typische Sarnami verschijnselen is helemaal geen aandacht
geschonken:
- zo is het derde deelwoord - het z.g. ‘conjunctief deelwoord’ (absolutivum) - niet
genoemd (p. 96): likhke (na geschreven te hebben), khā(i)ke (na gegeten te hebben);
- ook is niet aangestipt (p. 110), dat vele intransitieve werkwoorden overgankelijk
kunnen worden gebruikt met een z.g. ‘cognate object’: ū aisan rovāī rois (hij/zij heeft
zo vreselijk gehuild), ham khūb nacāī naclī (ik heb flink gedanst);
- evenmin is vermeld (p. 88), dat sommige achterzetsels ook als voorzetsels
voorkomen: binā, bigar paisā ke (zonder geld), binā, bigar pūche (zonder te vragen).
Ofschoon gezegd is dat ‘naast elkaar voorkomende variante vormen’ ook zijn
vermeld (p. 28), is dit nogal vaak weggelaten;
- zo ontbreken de toch wel voorkomende vorm dekhlas naast dekhis en dekhil
(p. 102) en de dikwijls gehoorde vorm haigā naast hai en bā (p. 11, 101);
- dit is eveneens het geval met frequent voorkomende vormen als: jon, ton, kon,
kono, jone naast jaun, taun, kaun, kauno, jaune (p. 76, 77, 78, 89), khātir naast
k(h)artin (p. 87), nato naast nahīṁ 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 soortnamen niet alleen oneconomisch aandoet - nog daargelaten, dat ze niet
consequent is volgehouden (zie bijv. p. 23, 32: bhāṣā-taal) - maar ook dat deze
vertaalwijze in het algemeen (dus los van een bepaald gebruik) niet correct lijkt:
ghar is namelijk niet alleen ‘een huis’, maar ook ‘het huis’ en ‘huizen’. Bovendien
kan hierdoor onduidelijkheid in de hand worden gewerkt, in geval het woord een
wellicht in het Nederlands niet bekende ondersoort van een omvangrijker soort
aanduidt: bhājī (bladgroente) - cauraiyā (een bladgroente: kleine klaroen), phūl
(bloem) - oṛhaul (een bloem: hibiscus), phar (vrucht) - amṛā (een vrucht:
pomme-de-cythère), machrī (vis) - khapṭahiyā (een vis: krobia).
Een andere opmerking betreft de vertaling van descriptieve verwantschapstermen
met classificatorische termen, wat uiteraard niet tot een goed begrip van de
familierelatie bijdraagt. Enkele voorbeelden:
nānā - grootvader (p. 35) en nānī - grootmoeder (p. 35, 141) zijn resp. moeders
vader en moeders moeder, niet ook vaders vader (ājā, dādā) of vaders moeder (ājī,
dādī);
māmī - een schoonzus van moeder (p. 48) is ‘moeders broers vrouw’; moeders
schoonzuster is ook phūvā (vaders zuster) of kākī, cācī (vaders broers vrouw);
nātī - kleinzoon (p. 141) is dochters zoon, niet ook zoons zoon (potā).
Van bepaalde woorden is de vertaling onjuist. Enkele voorbeelden:
siyār - vos (p. 43, 89, 148); maar siyār is ‘jakhals’ (in het Standaard-Hindi: gīdaṛ);
vos is lomṛī, een dier dat ook in Sarnami volksverhalen figureert;
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ghar-bār lett.: huis en tuin (p. 54); maar ghar-bār is hetzelfde als ghar-duvār (lett.:
huis en deur): bār is deur, poort (Sanskrit: vāra, dvāra);
tullī - pina-bladeren (p. 87); maar tullī is ‘troelie-palm’, niet pina- of palissade-palm;
deze laatste is pīnā of parsaṛā: pīnā se chāval (bedekt met pinabla-
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deren), parsaṛā se gheral (omheind met tot latten gespleten pina-stammen), parsaṛā
ke jhāṛu (bezem van de uitgebloeide tros van de pina-palm).
Bij andere woorden lijkt de vertaling de betekenis ervan niet te dekken. Enkele
voorbeelden:
sārā, sarau - uilskuiken, stommerik (p. 142, 143); maar deze scheldwoorden
hebben niet zozeer betrekking op het verstand als wel op het gedrag of de moraal;
zoiets als: rotzak, ellendeling (vergelijk het iets zwakkere scheldwoord sasurā ongeveer: hinderlijke vent, beroerling);
miṭhkvan-miṭhkvan amvan - de zeer lekkere manjes (p. 58); maar de functie van
de reduplicatie is hier niet zozeer intensiverend als wel collectief of distributief; zoiets
als: al de lekkere manjes, uitgerekend de lekkere manjes.
Terloops nog een opmerking omtrent de vertaling van woorden als jotāī, siyāī,
waarvan slechts één betekenis is gegeven (p. 135), terwijl ze drieërlei betekenis
hebben. Zo duidt jotāī aan:
de activiteit van het ploegen: bihān se jotāī suru hoī (vanaf morgen begint het
ploegen);
de wijze van ploegen: ekar jotāī dekh! (kijk hoe hij ploegt!);
het loon voor ploegen: i khetvā ke jotāī ketnā hai? (hoeveel bedraagt het ploegloon
voor dit veld?).
7. Tenslotte enkele orthografische kanttekeningen. Tegen de door de
‘Spellingscommissie Sarnami’ voorgestelde Romaanse spelling van het Sarnami
heeft de schrijver als ‘een belangrijk bezwaar’ aangevoerd, dat ‘de voorstellen niet
het resultaat zijn van empirisch onderzoek’ (p. 33). Maar zijn eigen ‘ervaring met
Sarnami cursisten’ kan bezwaarlijk als empirisch onderzoek gelden. Andere
personen, die jarenlang les in Sarnami hebben gegeven, hebben andere ervaringen
opgedaan. Sommigen hebben ook leestests met alternatieve spellingen gebruikt,
maar dan nog kan niet van verantwoord onderzoek worden gesproken. Zelfs een
arbitraire, ingewikkelde en inconsequente spelling (als van het Engels) 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 c en ch zou opgaan, terwijl in het
tweede geval 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 moī (p. 34); en niet duidelijk is, waarom de spelling
hiṁyā en huṁvā in het Nagari-schrift, doch hiyāṁ en hūṁvāṁ i n h e t Urdu-schrift
is gebezigd (p. 34);
de spelling van kaiñcī (p. 32) en sañjhalī (p. 81) met de palatale nasaal lijkt niet
juist, daar hier van klinkernasalering sprake is: kaiṁcī, saṁjhalī (wel sañjhā, doch
sāṁjh); añcakke (p. 80) schijnt wel naast aṁcakke in de uitspraak voor te komen;
dringend is daarom een onderzoek naar het al of niet realiseren van nasalering in
de uitspraak;
de spelling van paniyā-soṭh (p. 82) met een geaspireerde retroflex is niet correct:
paniyāsot (op rolletjes, van een leien dak) is synoniem met paniyādhār (sot - bron,
dhār - stroom);
vreemd lijkt de spelling canak (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 correct gespeld: calāṁk (p. 89).
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Merkwaardig doet het aan, dat nogal vaak de woorden niet in hun Sarnami vorm
zijn gespeld, maar volgens de uitspraak die ze in het Standaard-Hindi hebben (welke
in het Sarnami soms ook wel als variant kan voorkomen). Enkele voorbeelden:
punaḥ (p. 30) en vagairah (p. 54) kunnen bezwaarlijk als Sarnami woorden wor-
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den aangemerkt: het eerste is een Sanskrit woord, dat wel in het Hoog-Hindi doch
niet in het Urdu wordt gebruikt (waarom het dan als voorbeeld van Sarnami
gegeven?); het tweede is een Arabisch woord, dat in het Sarnami soms wel wordt
gebezigd, maar dan als vagairă;
het voorvoegsel bij telwoorden die een tiental min één aanduiden, is volgens de
uitspraak van het Standaard-Hindi gespeld: unnais, untis, unās, unsaṭh, etc. (p. 62,
63); in het Sarnami is het prefix ŏn-: ŏ(n)nais, ŏntis, ŏncās, ŏnsaṭh (voor ŏ - u, zie
ook punt 3);
in het Sarnami hebben werkwoorden als chūṭe (p. 110), ṭūṭe (p. 111) geen lange
klinker: chuṭe, ṭuṭe; maar wel de bijbehorende transitieve werkwoorden: choṛe, tūre;
pahle (p. 34, 35), naukar (p. 50), bahan (p. 73), dost (p. 85) etc. zijn in het
Standaard-Hindi gebruikte woorden; in het Sarnami: pahile, no(k)kar, bahin, dos.
Jnan H. Adhin

Paula Keijser, Suikerriet, Suikerverdriet. Slavernij in enkele 18e-eeuwse
teksten. Culemborg: Educaboek 1985, 118 pag. f. 14,75
‘Wanneer wij, kleine 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 geschiedenisonderwijs 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 stellig meer recht doen aan de vaak stuitende historische werkelijkheid. Daarnaast
is onder Surinamers in Nederland gaandeweg een historisch besef gegroeid dat
pal 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 slavernij schetsten nagenoeg
uitgestorven.
Toch is het zeker niet zo, dat ‘de Surinamer’ zijn geschiedenis kent, laat staan
dat ‘de Nederlander’ iets van de Surinaamse geschiedenis weet. Het is daarom
verheugend, dat met Suikerriet, Suikerverdriet een stukje Surinaamse (en daarmee
Nederlandse) geschiedenis aan middelbare schoolleerlingen (bovenbouw
h.a.v.o./v.w.o. en m.b.o.) wordt aangeboden. Zoals Paula Keijser zelf 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 niet los van staande zaken als hedendaagse rassenwaan.
In Suikerriet, Suikerverdriet worden twee achttiende eeuwse teksten met betrekking
tot de Westindische 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 zijn Broeder Atta’, gepubliceerd in het spectatoriale blad ‘De
Denker’.
Het is de bedoeling dat de leerlingen deze teksten kritisch lezen en de stijl maar
vooral inhoud onderling vergelijken. Als ruggesteun worden in de rest van het boekje
bondige en heldere uiteenzettingen gegeven over de kolonistenpoëzie, de spectators,
en de historische werkelijkheid van de slavernij. Hierna krijgen de leerlingen een
lange reeks werktips, vragen en opdrachten voorgeschoteld. Tenslotte zijn een
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literatuurlijst en verantwoording van de (mooie en ter zake doende) illustraties
opgenomen.
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Ik kan niet anders zeggen dan dat Paula Keijser er een mooi boekje van heeft
gemaakt. De teksten zijn goed gekozen en ingeleid en bieden alle mogelijkheid tot
oefening van taalkundig en historisch inzicht. Of het werken met dit boekje inderdaad
ook racistische vooroordelen bloot zal leggen en zelfs helpen bestrijden durf ik niet
te zeggen. Zeker die laatste pretentie is niet gering.
Toch een kritische noot. Het systeem van de slavernij deugde natuurlijk niet.
Tegenwoordig zullen weinigen dat nog ontkennen. Het is jammer dat de schrijfster
de verwerpelijkheid van de slavernij steeds maar weer wil duidelijk maken; soms
schuwt zij daarbij het cliché niet. Het beeld dat toch weer opdoemt is dat van de
arme, uitgebuite en weerloze slaven versus de brute meesters: over de kracht van
de slaven, over hun cultuur en verzet, lezen we weinig. Ons wordt toch weer de bril
opgezet van de Europeaan, zelfs in de teksten.
Zoals Keijser zelf aangeeft, gebruikten immers zowel Roos als De Denker een
fictieve slaaf om hun eigen ideeën over de slavernij (respectievelijk pro en contra)
te ventileren!
Overigens kan ik het de auteur bepaald niet aanrekenen dat zij, afgezien van
enige passages over lijdelijk slavenverzet en marronage, zo weinig schrijft over de
visie van de slaven zelf. Het weinige dat hierover bewaard is gebleven is zelden
bestudeerd. Het zal nog veel onderzoek vergen voor wij de werkelijkheid die de
slaven doorleefden anders dan met algemeenheden kunnen beschrijven.
Gert Oostindie

C.N. Dubelaar, A Study on South American and Antillean Petroglyphs.
Dordrecht: Foris, 1985. Caribbean Series 3, Koninklijk Instituut Taal-,
Land- en Volkenkunde, Leiden. (Handelseditie proefschrift Leiden, 1984).
De auteur kreeg zijn belangstelling voor Zuidamerikaanse rotstekeningen in de
periode 1951-1965, waarin hij in Suriname werkte als leraar. Na deze periode
ondernam hij verschillende reizen naar de Guiana's en de Antillen om informatie in
het veld te verzamelen.
Rotstekeningen (petroglyphen) zijn in de rots geslepen of gehakte voorstellingen
- rotsschilderingen 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 speciale vondstcategorie binnen het materiaal dat
ons uit de Zuidamerikaanse prehistorie rest. Archeologen die zich met het gebied
bezighouden, besteden weinig aandacht aan rotstekeningen omdat een koppeling
aan het overige materiaal problematisch blijkt.
De studie van Dubelaar is een unicum in die zin dat hier nu eens een 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 interpretatie en de geografische distributie. De waarde
van Dubelaars werk is vooral gelegeven in de inventarisatie van de problematiek,
het vele aangedragen basismateriaal - waaronder de voortreffelijke bibliografie - en
de geografische indeling gebaseerd op bepaalde motieven (‘pilot motifs’). Deze
aanpak is in zoverre succesvol dat inderdaad blijkt dat een aantal motieven vooral
voorkomt in bepaalde regio's. Zo blijkt het Amazone-bekken, wat deze motieven
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betreft, in een aantal gevallen een eenheid te vertonen, terwijl het zeer opvallend
is dat er praktisch geen eenheid blijkt te bestaan tussen Venezuela en de Antillen.
Dit is opmerkelijk omdat er een langdurige immigratie vanuit Venezuela naar de
Antillen heeft plaatsgevonden. Deze laatste constatering 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 Antilliaanse rotstekeningen
zou er op kunnen wijzen dat de functie van rotstekeningen in de gemeenschappen
waarin ze werden gemaakt, een geheel andere was dan van aardewerkversiering.
Het is bewonderenswaardig dat een ‘self-made’ archeoloog zo verbeten en
diepgaand gedurende tientallen jaren in deze weerbarstige materie is gedoken; het
boek dat nu ter tafel ligt somt uitermate volledig op wat er tot nu toe gedaan is, biedt
hierdoor een basis voor anderen verder te komen en toont tevens de noodzaak aan
veel vollediger en systematischer 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 indelingen te komen, die met andere archeologische gegevens in verband
gebracht kunnen worden.
A.H. Versteeg

Will Degrouchy en William L. Magee, Jungle Gold: van de Goudvelden
van Suriname. Geannoteerd en voorzien 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 Walburg Pers is vermeerderd
met een heruitgave, tevens vertaling in het Nederlands, van Jungle Gold, Dad
Pedrick's Story (Indianapolis, 1930). De Amerikaanse auteurs noteerden verhalen
verteld door de werktuigkundige Howard Pedrick, die van 1899 tot 1901 in opdracht
van twee geldschieters bezig was met het opzetten van een goudwinningsbedrijf
aan de Pakira-kreek, Marowijne.
Zoals de bewerker in zijn voorwoord opmerkt hebben die geschiedenissen een
tweevoudig karakter. Aan de ene kant vertonen ze eigenschappen 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 serie authentieke beelden
op van de goudwinning aan de Marowijne in het begin van de twintigste eeuw en
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
licht 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 ‘nieuwe
kijkjes’ op bekende zaken.
De natuur heeft een diepe indruk op Pedrick gemaakt; dat blijkt verschillende
malen. De onderliggende gedachte in het boek is, dat de kracht van het oerwoud
op den duur groter is dan die van de mens die met zijn activiteiten probeert daar
inbreuk op te maken.
Jungle Gold is een boeiend boek met - voor lezers met voldoende kritische zin interessante en belangwekkende gegevens over het Suriname van ca 1900; het is
daarom op zichzelf reeds lezenswaard. De waarde wordt duidelijk vergroot door het
commentaar. Bubberman heeft op drie fronten: inleiding, illustraties, noten,
belangrijke informatie toegevoegd. De grondige technische, geografische en
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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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Shrinivâsi: Een weinig van het Andere. Bloemlezing samengesteld en
ingeleid door Geert Koefoed. Haarlem: In de Knipscheer, 183 pag.
Bij de Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer verscheen in 1984 de prachtig
uitgevoerde bundel Een weinig van het Andere, die een door Geert Koefoed ingeleide
en samengestelde bloemlezing bevat uit het werk van de Surinaamse dichter
Shrinivâsi (ps. voor M.H. Lutchman, geb. 1926).
In hoeverre behoeft deze zo bekende dichter nog een introductie? Koefoed schrijft
evenwel dat zijn werk in Nederland vrijwel niet bekend is. Maar dat zegt hij voor de
Nederlandse lezers; geldt dat ook voor de Surinaamse of de Nederlandse van
Surinaamse herkomst? Werd en wordt Shrinivâsi werkelijk gelezen of heeft men
alleen een vage kennis van enkele incidentele gedichten? Wie kent deze echt
Surinaamse poëzie in zijn details, in al de kracht die de dichter met woord en beeld
weet op te roepen?
De beperkte verspreiding van de meest in eigen beheer uitgegeven bundels van
Shrinivâsi zal er oorzaak van zijn dat velen nooit echt kennis hebben kunnen nemen
van het dichtwerk of niet meer omdat lang niet alles nog verkrijgbaar is.
Shrinivâsi (= een samentrekking van Shrinâmnivâsi = bewoner van Suriname)
2

publiceerde achtereenvolgens Anjâli (1964; 1971 ); Pratikshâ (1968); Dilâkâr (1970);
1 minuut stilte (1970); Om de zon (1972); Oog in oog (1973); Vrijgevig als altijd
(1977) en Als ik mijn land betreed (1980).
Wie de ontstaansgeschiedenis van deze bundels - die Koefoed uitvoerig beschrijft
in zijn inleiding - overziet, zal opmerken dat Shrinivâsi in de jaren dat hij als
onderwijzer op Curaçao werkzaam was (1950-1964) een zeer produktieve tijd heeft
gekend, die de basis voor zijn later schrijverschap vormde. In het buitenland hield
hij zich met zijn culturele identiteit als Surinamer van Hindoestaanse afkomst bezig.
Shrinivâsi heeft later veel gereisd in Europa, het Caraïbisch gebied en in
Zuid-Amerika, en de ervaringen die hij daarbij heeft opgedaan kregen een poëtische
weerslag in diverse bundels.
De totale poëtische produktie vertoont zo een cyclische structuur: na het
Hindoestaanse Surinamer zijn met een sterk nationalistische gerichtheid op het land
en zijn bewoners, beschrijft Shrinivâsi de Derde Wereld-problematiek van het
Caraïbisch gebied en Latijns-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 bijvoorbeeld ook
mede-redacteur van het recente De talen van Suriname - heeft een heldere
deskundige inleiding geschreven en een prachtige keuze gemaakt uit Shrinivâsi's
poëzie, waarbij hij er mijns inziens in geslaagd is een evenwicht te vinden tussen
persoonlijke voorkeur en representativiteit. Alle bekende gedichten komen voor,
maar daarnaast zien we ook een aantal minder voor de hand liggende voorbeelden.
Koefoed heeft daarbij de debuutgedichten die Shrinivâsi op Curaçao in het
Caraïbisch Venster plaatste 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 als 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
pretentie dan als reclame te dienen voor een plaatselijke boekhandelaar. Echt
‘letterkundig leven’ vertegenwoordigde het niet. En de Antilliaanse Cahiers
verschenen pas vanaf 1955. Wat Shrinivâsi aantrof was het Nederlandstalige literaire
tijdschrift De stoep dat op het punt stond opgeheven te worden, en het
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Papiamentstalige Simadan, opgericht door de stimulerende invloed van de Surinamer
René de Rooy, maar helaas verschenen er maar drie nummers van.
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Koefoed moet een gelukkig man geweest zijn toen Shrinivâsi hem nog een
ongepubliceerd uitvoerig gedicht gaf. De inleider karakteriseert het gedicht als ‘een
prachtige verwoording van Shrinivâsi's visie op poëzie,’ waarin ‘de centrale 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 als van een profeet
die zijn mensen oproept. Maar langzamerhand verloor deze profeet het geloof in
de macht van het woord en trok zich vervolgens ontgoocheld terug in zichzelf, waar
slechts de stilte die hem omgeeft restte.
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 Shrinivâsi kritisch staan tegenover de huidige situatie
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 vuil maakt
aan zichzelf, het land en de toekomst
...
wie een mens verovert met angst
zal omkomen in een lawine van wanhoop
zal verzuipen in een kolk van twijfels
vereenzaamd op de kust van de dood

Aldus enkele fragmenten uit het begin, midden en einde van het gedicht. Maar
Shrinivâsi ziet toch nog hoop voor zijn land in de jeugd, bij wie hij zuiverheid,
vriendschap, vertrouwen en liefde aantreft. Om binnen ‘dit beloftevolle land’ gelukkig
te kunnen zijn in de toekomst, roept de dichter op:
word wat een mens was in den beginne
waar een mens nog vertederd naar kijkt

In dit slotgedicht vinden we de belangrijke trefwoorden van Shrinivâsi 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.
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blijkt dat Shrinivâsi uiteindelijk toch volhoudt zijn oproepen tot
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het volk te plaatsen. Zijn poëzie blijft gericht op de ander om deze te laten delen in
‘een weinig van het Andere’, dat de dichter in zo ruime mate in twintig jaar consistent
heeft verwoord.
Met de dikke poëziebundel van Edgar Cairo: Lelu lelu! Het lied der vervreemding
(1984) en deze prachtig uitgevoerde bundel van Shrinivâsi bouwt In de Knipscheer
langzamerhand een mooie serie Surinaamse poëzie op, waartegen de antologie
van die andere belangrijke dichter - R. Dobru: Boodschappen uit de zon van uitgeverij
Meulenhoff - maar povertjes afsteekt.
Wim Rutgers

De auteur
Wim Rutgers (1941) was van 1972-1975 leraar Nederlands in Suriname en sinds
1975 op Aruba. Hij publiceerde recensies en artikelen over Nederlandstalige
Caraïbische literatuur in diverse tijdschriften op de Nederlandse Antillen en in
Nederland. In 1984 verscheen bij Leopold/Charuba de studie De Caraïbische
jeugdboeken van Miep Diekmann, 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 poëzie uit De Curaçaosche Courant van 1812-1865.

D. Verroen en N. Kuiper (red.), Ons Surinaamse ik, Den Haag: Leopold,
1984, 111 pagina's. Prijs: f 21,50.
In - Ons Surinaamse ik - een bloemlezing van verhalen en gedichten van Surinaamse
auteurs, kunnen onze Surinaamse maar ook Nederlandse kinderen kennis maken
met verschillende facetten van de Surinaamse cultuur. Zover mij bekend is deze
bloemlezing 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 dit een succes te zijn en zo dreigen heel wat kostbare
pennevruchten 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 uit de pennevruchten van
de auteurs in Ons Surinaamse 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 inleiding
passeren de revue.
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Theo Doelwijt laat weer van zich horen, nu met een spannend 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 lijfsbehoud in een boom schuilhouden. Ook André
Cirino (de grote Indiaanse verteller) besteedt tweemaal aandacht aan de
heldendaden van de oorspronkelijke bewoners van Suri-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 4

263
name. In ‘Tamoesi’ straft de Indiaanse god als er een overtreding wordt begaan.
Gerda Havertong vertelt in ‘De fiets van papa’ over de gebeurtenissen rond 25
november - onafhankelijkheidsfeest. Twee jongens, Freddy en Kenneth, slopen de
fiets van de vader van laatstgenoemde. Het doel is een schaafijswagen te creëren.
Vader, die niets vermoedend met zijn andere zoon Imro naar het
onafhankelijkheidsplein gaat, komt tot de ontdekking dat de wielen van zijn fiets
voor deze ‘job’ zijn gebruikt.
Met dit verhaal laat de schrijfster blijken dat Surinaamse kinderen vaak heel
creatief zijn. De schrijfster - zelf ‘bekend van toneel en t.v.’ - doet met dit verhaal,
ook allerlei leuke herinneringen aan Switi Sranan opleven.
Gerrit Barron, de meest produktieve kinderboekenschrijver van Suriname laat zijn
lezertjes Suriname niet alleen beleven, maar ook ‘proeven en ruiken’.
Het verhaal over de familie Soravasingh (uit zijn boek Een lach en een traan)
speelt zich af in het district 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 verhaal.
Toch rijst bij mij de vraag of Gerrit juist met het benadrukken van deze twee
etnische bevolkingsgroepen niet onbewust de anderen buitenlaat. Zeer zeker is het
belangrijk voor de eenheid van onze natie, dat met name auteurs, die immers tot
de voornaamste cultuurdragers kunnen worden gerekend, zich met de kwestie
identiteit c.q. integratie bezighouden. Maar is dit altijd gerechtvaardigd? Mij lijkt het
waardevol dat Gerrit - zelf hoofdonderwijzer - zich vooral in kinderboeken, meer
toelegt op het Surinamer zijn in het algemeen en minder op de etnische afkomst.
Kinderen leren vanzelf en het is zaak dat schrijvers zich hiermee bezighouden.
Desondanks blijft deze schrijver een verrijking voor de Surinaamse (jeugd)literatuur.
Ook Edmé Wiekslag die volgens de samenstellers haar medewerking heeft
verleend aan dit werk debuteert met enkele verhalen.
In ‘Een Surinaams kind’ vertelt zij over haar Creools-zijn en haar Afrikaanse
voorouders. In het ander verhaal krijgt de lezer een beeld van de geschiedenis van
Suriname. De bijbehorende illustratie is goed tot zijn recht gekomen in het verhaal.
Toch betrap ik deze schrijfster op enige ‘achterhaalde’ informatie, waar ik mij lichtelijk
aan heb geërgerd. De begrippen ‘Creool’, ‘Bosneger’ en dit geldt ook voor ‘Marron’
zijn alle begrippen die ons door een koloniaal denken zijn opgedrongen. Wat is nu
de zin van het maken van een onderscheid tussen een Creool en een Bosneger als
beiden Afrikaanse voorouders hebben? Ik ben niet zo'n voorstander van de
zogenaamde ‘etnische identiteit’ in kinderboeken, alhoewel ik moet bekennen dat
onze geschiedenis er vaak om vraagt....
Toch is de schrijfster met de verhalen in deze bloemlezing een nieuwe welkome
aanwinst voor de Surinaamse literatuur.
Orlando blijkt een goede ‘rijmer’ te zijn: jammer dat hij zo weinig van zich laat
horen. In zijn regenton kwaakt een kleine todo, terwijl je bij Ma-é en Pa-é altijd wat
vindt, zoals bakabana en petjil. De inleiding bij het gedicht ‘Kersen zijn rood’, geeft
de lezer een beeld van Suriname's moestuin.
Mechtelly laat ook in deze bloemlezing van zich horen in ‘Moeder bakt
cassavebrood’ en ‘Rijst oogsten met vader en moeder’. De illustratie bij het eerste
verhaal spreekt voor zich en de verhalen zijn een ‘kinderdroom’ rijker. Mechtelly
blijkt een boeiende vertelster te zijn, helaas lezen wij te weinig van haar hand.
H. Heyde - de grote natuurliefhebber en kenner - geeft een eigen invulling op het
alfabet: A is Anansi, B is de Boni-boni enz.
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Zijn prachtige verhalen over respectievelijk ‘Een tijgerkat in het bos’ en ‘De aap
en de kaaiman’, getuigen van zijn liefde voor de natuur van Suriname. En welke
Surinamer zou deze liefde niet delen?
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De legendarische 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 over de cultuur van
Suriname. Over Winti is al veel gezegd en geschreven, maar deze dichter bij het
kind brengen is zeker positief te noemen. Het trauma ‘afkodre’ (pag. 84) waarmee
veel Surinamers hier in Nederland te maken hebben, zal kunnen worden voorkomen
als de Surinamertjes op een goede en positieve wijze kennis maken met deze voor
Suriname(rs) zeer 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 deze drie overleden schrijvers bewust bij elkaar gekozen (pag. 77
t/87)?
Paul Marlee's (‘Voor Gaby’) en Orsine Nicol'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 soort
Ali-Baba-achtig of Alladin-achtig verhaal.
De auteurs in Ons Surinaamse ik zijn er min of meer in geslaagd de Surinaamse
cultuur dichter bij het Surinaamse en Nederlandse kind te brengen. Hopelijk zullen
de verschillende 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 samengesteld 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 Surinamers
rondlopen met de ‘tje-potie’ en ‘dantje-meneer’ 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 literaire
prijsvraag van Sticusa als stimulans voor jonge schrijvers.
In 1977 publiceerde zij in eigen beheer 'n Antwoord, een serie protest- en
liefdesgedichten.
Zij heeft ongepubliceerd werk met name kinderboeken en gedichtenbundels.
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Paul van Gelder, Werken onder de boom. Dynamiek en informele sector:
de situatie in Groot-Paramaribo. Dordrecht: Foris Publications.
(Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean series
2) Prijs: f. 30,Aan het begrip informele sector, en daarmee ook de formele sector, kent Van Gelder
slechts analytische waarde toe. De feitelijke situatie is aanmerkelijk gecompliceerder
en genuanceerder dan dat je die zonder meer in het bovengenoemde analytische
kader zou kunnen passen, zonder die situatie geweld aan te doen. Het risico van
analytische concepten is echter wel dat die een eigen leven gaan leiden en
verklarende waarde gaan krijgen. De consequentie hiervan is onder andere, dat
wanneer men de criteria van de informele sector - waarover straks meer - toepast
op economische activiteiten alle niet- en prekapitalistische economische systemen
(bijvoorbeeld economieën van tribale volkeren, ‘peasant economy’, etc.) gaat
reduceren tot de categorie informele sector. Een van de consequenties hiervan is
dat de analytische waarde van het begrip afneemt.
Bovengenoemde reductie zou op haar beurt strijdig zijn met de opvatting, ook door
Van Gelder gehuldigd, dat de informele sector een afgeleide en ondergeschikte
economische categorie van de formele, i.c. kapitalitische sector is. Het structureel
deterministische denken ontneemt zodoende niet-formele economische structuren
de relatieve autonomie van hun ontstaan en ontwikkeling. In dit verband is het
relevant te zien hoe de Surinaamse kleine landbouw, volgens de criteria van Van
Gelder tot de categorie informele sector behorend, juist op het ogenblik dat ‘het
kapitaal’ en de Surinaamse staat geen aandacht ervoor hadden (vanaf het begin
van deze eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog) zich heeft ontwikkeld.
Over het ontstaan van de stedelijke informele sector in Suriname kan men stellen
dat een belangrijke oorzaak ervan gelegen is in de idee van een onbruikbaar
industriëel reserveleger, zonder daarmee de interne, Surinaamse situatie gelijk te
stellen met bijvoorbeeld de Europese of die in andere landen van de Derde Wereld.
De interne structuur van die sector is echter vergelijkbaar met die van niet- of
prekapitalitische systemen, die ingebed waren of zijn in een traditionele sociale
organisatie. Met andere woorden mensen gebruiken reeds lang beproefde
overlevingsstrategieën in een zich wijzigende context. In verband met het
bovenstaande, epistemologische probleem van het ontstaan en de ontwikkeling van
een informele sector ziet men dat de wetenschappelijke discussie de vaker vertoonde
oscillerende beweging laat zien: tegenover het vroegere beschouwen van de
informele sector als een autonoom verschijnsel (bijvoorbeeld de duale economie)
staat de meer recente opvatting van een afgeleide ontwikkeling. Wat nuttiger lijkt is
een meer syntetiserende en historiserende benadering van het verschijnsel.

Het externe kader
Van Gelder plaatst de informele sector binnen een extern en een intern kader,
die beide bijdragen tot de specifieke dynamiek van deze sector; een dynamiek die
volgens de auteur kenmerkend is voor die van de gehele Surinaamse samenleving
(zie p. 10). Mag men hieruit concluderen dat het Surinaamse ‘verkeer’ (economisch
en anderszins) informeel van aard is? (vgl. 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 staat. De specifieke methodologie door Van Gelder toegepast is de
resultante van een wetenschappelijke reflectie op het ontstaan en bestaan van deze
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sector in een op kapitalistische leest geschoeide, zich moderniserende samenleving.
Een reflectie die zich 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
specifiek regionale, i.c. Surinaamse context.
Als gevolg van de kapitalistische ontwikkeling en daarmee de ‘vrijmaking’ van
boeren en ambachtslieden van hun produktiemiddelen ontstaat een voor de
industriële ontwikkeling noodzakelijke arbeidsreserve. In veel ontwikkelingslanden
blijkt slechts een deel van deze reserve te kunnen worden verwerkt, een ander deel
verpaupert of marginaliseert. Adams zou in dit verband kunnen spreken van
1.
‘menselijke afval’. Marginalisering kan men als een totaal sociaal feit beschouwen
in die zin dat deze het hele leven van de betrokkenen raakt.
Los van de vraag naar de oorzaken spreekt Lewis in dit verband dan ook terecht
2.
van ‘culture of poverty’. Om in zijn levensonderhoud te voorzien wordt de
verpauperde bevolking gedwongen om, zoals 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 formele en de informele,
in het recente verleden zodoende tegen de achtergrond van het antagonisme tussen
arbeid en kapitaal. Hij vergist zich wanneer hij de ‘breuklijn’, 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 al 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 alleen al!). Bovendien vindt, hoewel op een andere schaal, ook in de
informele sector concentratie van produktiemiddelen plaats ook al worden de
produktieverhoudingen niet bepaald door het eigendom van de produktiemiddelen
maar door verwantschaps- en vertrouwenrelaties. In de derde plaats is de informele
sector intern ‘verbrokkeld’ 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 van 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 structureel te noemen externe kader heeft ook
een extern conjunctureel kader bijgedragen tot de ontwikkeling 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
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tot het scheppen van ruimte voor het beter betaalde, informele reparatiewerk. Aan
de andere kant ziet men hoe de autobezitter zich als gevolg van de stijging van de
kosten van het autobezit noodgedwongen tot de goedkoper werkende ‘informele
monteurs’ wendt. Ook in het geval van de afzet van meubels door de informeel
werkende meubelmakers ziet men hoe vraag en aanbod hun produktie bepalen.

Het interne kader en zijn dynamiek
Naast het externe kader van de informele sector plaats Van Gelder het interne
en zijn dynamiek. Beide kaders zijn van invloed op de aard van deze dynamiek. Let
men vooral op het interne kader dan komt men tot de volgende definitie van de
informele sector: ‘... als het geheel van economische activiteiten dat wordt verricht
door mensen die binnen eenzelfde bedrijfseenheid allen onderling in een
verwantschaps- of vertrouwensrelatie staan’ (p. 74).
Niet slechts het karakter van de werkrelaties is mijns inziens het meest interessante
maar veeleer de consequenties hiervan voor de positie van, zoals Van Gelder ze
consequent noemt, de werkers. Enerzijds bestaan er geen geschreven
arbeidsovereenkomsten, net zo min als er een adequate bedrijfsadministratie bestaat,
of het bedrijf een juridische titel heeft, anderzijds sluit de aard van de werkrelaties
organisatie van de factor arbeid uit; is er per definitie strijdig mee. In een land als
Suriname waar de sector arbeid goed is georganiseerd, is dat een opmerkelijk
onderscheidend criterium.
Wat de arbeidsrelaties betreft, blijkt uit de voorbeelden in hoofdstuk acht dat het
analytische onderscheid tussen een formele en een informele sector nauwelijks
hanteerbaar is, wat meer pleit voor een continuüm benadering (een taxonomie die
de verschillende typen bedrijvigheid en soorten werk rangschikt). Deze benadering
doet de sociale werkelijkheid meer recht. De opmerking van Van Gelder dat deze
te empirisch is, vind ik te weinig onderbouwd. Aangezien bovendien in de formele
sector, zoals bijvoorbeeld bij de overheid met haar politieke patronage,
verwantschaps- en vertrouwensrelaties van belang zijn, is er volgens de auteur een
grote kans dat de scheidslijn tussen formele en informele activiteiten vervaagt (p.
121).
De interne dynamiek van de Surinaamse maatschappelijke organisatie en die
van de informele sector vertonen derhalve vergelijkbare trekken. Methodologisch
beschouwd denk ik dat voor het externe kader en zijn structurerend vermogen de
benadering van Van Gelder meer op zijn plaats is maar dat voor een meer adequate
weergave van de interne structurering de continuümbenadering meer vruchten
afwerpt.
Als het meest kenmerkend voor de interne dynamiek van de informele sector
beschouwt Van Gelder de gevolgde inkomensgenererende strategieën. Hij
onderscheidt een viertal van deze strategieën:
1. een combinatie van activiteiten, veelal van formeel en informeel werk. De
voordelen ervan zijn de zekerheid van het formele werk, een extra inkomen
en risicospreiding;
2. deelname van leden binnen de eigen gezins-, familie- of vertrouwenskring aan
eenzelfde economische activiteit;
3. meerdere gezinsleden verrichten verschillende soorten activiteiten voor het
huishoudelijk inkomen en
4. verhoging van de eigen kredietwaardigheid.
Activiteiten in de informele sector zijn daarbij afhankelijk van die in de formele,
bijvoorbeeld de import van machines, onderdelen, grondstoffen, etc., die nodig zijn
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kanalen; import of produktie van goederen (bromfietsen, auto's, en dergelijke)
stimuleert ook informele activiteiten; uitbesteding van kleinschalige detailhandel aan
ondere andere straathandelaren evenals het betrekken van informeel werkende
bedrijven als onderaannemers en kredietverstrekking door banken.
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Maatschappelijke relevantie
Het maatschappelijke belang van aandacht voor de informele sector lijkt, gezien
de toename van het aanbod van arbeid en het achterblijven van formele
werkgelegenheid, alleen toe te zullen nemen. Het belang van een dergelijke studie
als die van Van Gelder is dan ook onmiskenbaar, ook al is hiermee slechts een tipje
van de sluier opgelicht van de Paramaribose informele sector, namelijk de ‘bovenkant’
van deze sector. Ernstiger en urgenter liggen de problemen aan de onderkant, onder
andere waar het de positie van vrouwen in deze sector betreft.
Er zit echter iets paradoxaals aan het bovengenoemde belang, dat te maken heeft
met de maatschappelijke positie en status van deze sector. Tegenover de
wetenschappelijke belangstelling en de maatschappelijke 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 zij een smet op de nationale trots,
door overheden dan ook met een zeker dédain beschouwd, en relatief nadelig voor
de formele kapitaalsbelangen.
J. Morenc
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