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Onlinecursus Sarnámi 
De online cursussen zijn vervaardigd voor mensen die de taal 
willen leren of gewoon op een ongedwongen manier met el-
kaar willen communiceren. De lessen zijn gratis te bekijken en 
te downloaden. Op een heldere en praktische manier probe-
ren we eerst de basis van de taal uit te leggen. Daarna zullen 
talrijke conversatielessen volgen. Zo hopen we de taal door te 
geven aan de volgende generaties. Het Sarnámi Instituut Ne-
derland heeft het initiatief genomen om online cursussen Sar-
námi aan te beiden. In juni zijn we hiermee gestart en inmid-
dels zijn er 9 lessen op de website en op het YouTube kanaal 
beschikbaar. Eerst is de spelling (het alfabet) en de grammati-
ca (zinsopbouw) uitgelegd. Daarna de zelfstandige naamwoor-
den, de bijvoeglijke naamwoorden, de voornaamwoorden, de 
positie van de achterzetsels en de werkwoorden. Les tien over 
de telwoorden is thans in de maak en zal binnenkort op de 
site geplaatst worden. Als gesproken en geschreven taal zijn er 
belangrijke verschillen met het Bhojpuri/Awadhi en met het 
Hindi/Urdu. Een van de belangrijke verschillen is, dat het Sar-
námi  gedurende  de  jaren  op  Surinaamse  bodem een  eigen 
grammatica heeft ontwikkeld, waardoor vrouwelijke en man-
nelijke zelfstandige naamwoorden niet meer bestaan en der-
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Nieuws 

De derde Jit Narain Lezing 
die gehouden zou worden op 
4 september in Den Haag is 
vanwege maatregelen rond 
het Coronavirus verplaatst naar 
vrijdag 6 november 2020. De 
lezing zal worden gehouden in 
Theater Diligentia en wordt uit-
gesproken door de historicus 
dr. Hans Ramsoedh. Coreferent  
is de politicoloog en diplo-
maat drs. Wierish Ramsoekh. 
Na de lezing zal de Jit Narain 
Cultuurprijs worden uitgereikt. 
Direct na de zomer  kunt u zich 
aanmelden voor deze lezing. 
Voor meer informatie:      

www.jitnarainlezing.nl 

Meer weten over het Sarnámi? 
Bezoek de website: 

 www.sarnamibhasa.nl 

Activiteiten 

Zondag 16 augustus, Hindo-
ramadag, IBBC gebouw in 
Rijswijk. Dit, naar aanleiding 
van het 1-jarig bestaan van dit 
online magazine. Met discus-
sies, lezingen, infostands en 
culturele voordrachten. De 
bijeenkomst begint om 14.00 
uur. Voor meer informatie: 
info@hindorama.com
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halve geen vrouwelijke en mannelijke uitgangen of vervoegin-
gen zijn. Een ander verschil is dat het Bhojpuri/Hindi in het 
Dewnágari  alfabet wordt geschreven, terwijl  het Sarnámi in 
het Romaanse alfabet wordt geschreven. Alhoewel het Sarná-
mi een eigen herkenbare vocabulaire heeft, zijn er veel idio-

matische overeenkomsten met de diverse brontalen.  Bekijk 

de filmpjes op onze website www.sarnamibhasa.nl, of op het 
YouTubekanaal (Hamár Sarnámi Bhásá). De filmpjes worden 
ook geplaatst op de Facebookpagina: Hamár Sarnámi Bhásá. 
 

 

WORLD INDIAN  DIASPORA CONFERENCE  
2020 

Online Diaspora Conferentie vanuit 
Trinidad  

Op 29 en 30 mei jl. zou in Trinidad de World Indian Diaspora 
Conferentie plaatsvinden, met aandacht voor de migratiege-
schiedenis  van  de  Brits-Indische  contractarbeiders  wereld-
wijd. Ook zou veel aandacht besteed worden aan het culturele 
erfgoed en aan de emancipatie van de nakomelingen in de af-
gelopen 180 jaar. Door de uitbraak van het Coronavirus kon 
deze conferentie niet doorgaan.

De organisatie van deze conferentie ligt in handen van de Na-
tional  Council  of  Indian Culture (NCIC),  in samenwerking 
met de University of the West Indies (UWI) en de Indentu-
red Labour Route Project. Deze drie organisaties hebben nu 
besloten om de conferentie online te houden. Deze zal plaats-
vinden op 22 en 23 augustus 2020. Iedereen kan deze confe-
rentie via zoom bijwonen en uiteraard hieraan deelnemen. De 
links  is  zoom.widc2020.com.  Voor  meer  informatie  kan 
men terecht bij de organisatie. Email: info@widc2020.com of 
bezoek de website: www.widc2020.
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Mijn Moedertaal 

De Sarnámi schrijver en activist 
Rabin S. Baldewsingh is een 
podcast begonnen met zijn kor-
te verhalen (laghu kathá) in het 
Sarnámi. De podcast is gratis te 
beluisteren op de website 
www.sarnamibhasa.nl of via zijn 
YouTube kanaal. 

*** 

Nieuwe Sarnámi publicaties 
verkrijgbaar bij Uitgeverij Su-
rinen 

Sarnámi Taalgids (€. 5,-) 

Stifá (herdruk) (€. 12,50) 

Sarnámi Yátrá (€. 17,50,-) 

Apan-apan dhaplá apan-apan 
awáj (€17,50) 

Te bestellen via: uitgeverijsuri-
nen@gmail.com 

*** 

An ke dhan par lakshmi naráin 
(Pronken met andermans veren) 

Maral háthi bhi nau lákh ke 
howe hai                                                 

(Een oude koe is toch nog altijd 
goed om ’t vel) 

Dhobi ke kuttá ná ghar ke ná 
ghát ke.                                               

(Tussen wal en schip raken)     

http://www.sarnamibhasa.nl
http://zoom.widc2020.com
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Achtergrondartikel 

Het Sarnámi als ‘heritage language’*

Door Rabin S. Baldewsingh

De verdere ontwikkeling van het Sarnámi anno 2020 in zowel Suriname als in Nederland is best wel 
een grote uitdaging aan het worden. Vooral in Nederland is de taal een zogenaamde heritage language 
geworden. Een heritage language is een taal die enkel thuis of in de eigen kring gesproken wordt, ter-
wijl die niet omschreven kan worden als de dominante taal in een samenleving. Met andere woorden, 
het gaat hier om een taal waarin de sprekers wel zijn opgegroeid, maar die voor hen niet de dominan-
te taal is. Zij zijn hierdoor in feite bi-linguaal (tweetalig). In het geval van het Sarnámi in Nederland 
zou je kunnen zeggen: Nederlandse Hindustanen die overwegend het Nederlands spreken en ook een 
beetje het Sarnámi als geërfde taal. Deze ontwikkeling is in toenemende mate ook waar te nemen in 
Suriname, waar men in de officiële en in onderlinge communicatie eveneens meer en meer het Ne-
derlands gebruikt (naast het Sranantongo als de lingua franca) in plaats van het Sarnámi. Over het 
algemeen zijn Surinaamse Hindustanen in Nederland (nog) tweetalig, terwijl ze in Suriname tri-lingu-
aal (drietalig) zijn, omdat ze naast de beheersing van het Sarnámi ook het Sranantongo en het Neder-
lands machtig zijn. 
     De tweetaligheid of drietaligheid van Surinaamse Hindustanen is  niet eenduidig te noemen. 
Sommigen spreken de geërfde taal beter dan anderen. Dit zorgt ervoor dat de positie van het Sarná-
mi best wel dynamisch is, waardoor het erg lastig is om echt vat te hebben op de toekomstige ont-
wikkeling van deze taal.  Langzaam maar zeker zie je in sommige Hindustaanse gezinnen dat hun 
moedertaal niet meer het Sarnámi is, maar het Nederlands. Immers, de ouders spreken de taal niet 
(op enkele cultureel bepaalde woorden na, zoals benamingen van familieleden en van culturele en re-
ligieuze plechtigheden) en dragen die dus niet over aan hun kinderen. Veel Hindustanen zijn inmid-
dels heritage speakers geworden, nu de tweede en de derde of vierde generatie sprekers van het Sarnámi 
steeds minder wordt. Dit is het meest manifest in Nederland.  
     Langzamerhand gaat het Sarnámi nu meer dan ooit gebukt gaat onder de dominantie van het Ne-
derlands (en in Suriname ook van het Sranantongo). Het gevolg hiervan is dat zowel het Nederlands 
als het Sranantongo steeds belangrijker gaat worden als brontalen voor het Sarnámi, misschien meer 
dan de oorspronkelijke brontalen Bhojpuri, Awadhi en het Hindi/Urdu. Het is nu van groot belang 
om in te zetten op verbetering van de situatie van het Sarnámi, willen wij deze taal een kans geven 
om te overleven. Deze taal is sinds het ontstaan op Surinaamse bodem in en na de periode van de 
contractarbeid steeds in verdrukking geraakt, eerst ten opzichte van het Hindi, later ten opzichte van 
het Nederlands en het Sranantongo. Maar de ‘ontmoeting’ met deze talen heeft echter ook mooie 
taalontwikkeling gebracht. Zo zijn nogal wat zinsconstructies als het ware vernederlandst en is het 
vocabulaire van het Sarnámi verrijkt met zowel Sranantongo als Nederlandse (en in mindere mate 
Engelse) woorden. 
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     Het is tijd voor een georganiseerde interventie te plegen, zodat het Sarnámi niet verdwijnt, zoals 
dat bijvoorbeeld het geval is geweest voor Bhojpuri-varianten in Trinidad, Guyana, Fiji, Zuid-Afrika 
en Mauritius. Binnen de landsgrenzen van Suriname is het Surinaams-Javaans illustratief voor deze 
ontwikkeling. Deze taal verliest met rasse schreden terrein ten opzichte van het Nederlands en het 
Sranantongo. Ook de positie van het Sranantongo lijkt niet zo sterk als in het het verleden, zeker niet 
in Nederland. Van belang is nu om de Surinaamse talen op een goed georganiseerde en gestroomlijn-
de manier op te krikken. Daarvoor moet de taalkwestie weer op de agenda geplaatst worden, in Suri-
name zelfs op de politieke agenda!
Voor de ‘overleving’ van het Sarnámi is het van groot belang dat bijvoorbeeld scholen de mogelijkheid 
krijgen om mee te helpen. In Suriname zou het Sarnámi op middelbare scholen een keuzevak kunnen 
zijn. Ook op de universiteit zou de mogelijkheid gecreëerd moeten worden om deze taal te doceren. 
In Nederland zou het Sarnámi een vast onderdeel moeten zijn van het lesaanbod op hindoe- en isla-
mitische scholen. Daarnaast zou het een studierichting (bijvak) kunnen zijn bij academische taalop-
leidingen op diverse universiteiten, waar veel aandacht en expertise is voor Indologie of Zuidoost-
Aziatische talen en letterkunde. 
     Het zou prachtig zijn indien Suriname de mogelijkheid zou bieden om op de Anton de Kom Uni-
versiteit van Suriname (AdeKUS) een leerstoel “Sarnámi Taal, Letterkunde en Erfgoed” te realiseren. 
Deze zou dan de mogelijkheid bieden om niet alleen de taal te doceren, maar ook om onderzoek te 
doen naar taalvariaties van het Sarnámi in de diverse districten, en ook in steden in Nederland met 
een grote concentratie Hindustanen. Deze studie is van eminent belang voor de beschrijving van de 
geschiedenis en sociaal-culturele en maatschappelijke ontwikkelingen van de Surinaamse Hindusta-
nen. Het Sarnámi Instituut Nederland (SiN) is voornemens het initiatief te nemen om een voorstel 
ter zake in te dienen. Hopelijk zal Suriname hiervoor openstaan en kan er in goed overleg met de ini-
tiatiefnemer, de beleidmakers op de Universiteit van Suriname én ambtenaren op het Ministerie van 
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur een leerstoel worden gerealiseerd. Immers, er is inmiddels 
veel materiaal ontwikkeld en beschikbaar, zoals grammaticaboeken, leerboeken, woordenboeken en is 
er zelfs redelijk veel literaire proza- en poëzieteksten voor handen. Ook zijn er gratis toolkits en les-
materialen beschikbaar. Bovendien zal de komende periode sterk worden ingezet op het ontwikkelen 
van meer materialen (op schrift én digitaal), zoals leerboekjes, eenvoudige grammatica- en leesboeken 
en miniwoordenboeken. Ook zal voor jonge kinderen boekjes worden vervaardigd om op een een-
voudige en speelse manier Sarnámi woorden te leren. De komende tijd zal ook benut worden om de 
taal verder te standaardiseren en ook een heldere Schrijfwijzer te ontwikkelen. Materiaal zat dus, om 
een poging te doen voor heritage speakers om zich nog beter te bekwamen in hun geërfde taal en voor 
niet-heritage speakers om een mooie nieuwe taal te leren. Zo kan het Sarnámi op een natuurlijke wijze 
gedijen als heritage language in een door een andere taal (of talen) gedomineerde omgeving. Met re-
gels en publicaties alleen lukt het niet. Maar als we erin slagen om een breed gedragen beweging op 
gang te brengen, dan komen we een heel eind en kunnen we een belangrijk Surinaams erfgoed preser-
veren. 

*Dit artikel is eerder verschenen in het online magazine Hindorama
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Tot slot 
Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt per e-mail opgestuurd. Indien lezers kopij willen aan-
leveren of bekendmakingen willen plaatsen die te maken hebben met de positie en ontwikkeling van 
het Sarnámi, dan kan dat uiteraard. Stuur ze op per e-mail. Verspreiding van deze nieuwsbrief in uw 
netwerk wordt zeer op prijs gesteld.

Onze eerstvolgende nieuwsbrief Sarnámi Jánkári verschijnt ergens in het vroege najaar.

Moi se rahiyo já. Jay Sarnámi!
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