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Parwási Diwas 
Dit jaar is  het precies 147 jaar  geleden dat de eerste Brits-
Indische contractarbeiders voet aan wal zetten in Suriname. U 
heeft hierover via diverse kanalen ongetwijfeld veel informatie 
gehad. Vanwege het Coronavirus zal er voor het eerst in onze 
geschiedenis  dit  jaar  geen publieke viering zijn.  Dat is  heel 
spijtig. Maar om deze dag niet zomaar voorbij te laten gaan is 
nu besloten om op een bescheiden manier stil te staan bij dit 
historische feit.  Op 5 juni  zal  om 16.30 uur in kleine kring 
kransen  worden  gelegd  bij  het  Nationaal  Immigratiemonu-
ment op het Hobbemaplein. Daarna zal in de avond een cul-
tureel programma worden aangeboden via een live-streaming 
op internet en op enkele Facebookpagina’s. Alvast een subh 
Parwási Diwas toegewenst! 

Volg het programma via de volgende kanalen:

Facebook/MRStudio 

Facebook/Lex Bholasing 

TIJDSTIP: 19.00 UUR 
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Nieuws 

Om het Sarnámi optimaal te 
promoten hebben we allerlei 
kanalen operationeel gesteld. 
Zo hebben we onlangs een 
Facebookpagina aangemaakt. 
Nu hebben we ook een eigen 
YouTube kanaal en is vanaf 8 
juni onze website in de lucht. 
Facebook & YouTube: Hamár 
Sarnámi Bhásá. Meld je aan als 
subscriber. Website:  

www.sarnamibhasa.nl 

Activiteiten 

Vrijdag 5 juni, LIVE STREA-
MING Parwási Diwas, viering 
147 jaar Hindustaanse Immi-
gratie.  

Facebook/MR Studio 

Facebook/Lex Bholasing 

Zaterdag 13 juni, LIVE STREA-
MING Internationale Dag van 
het Sarnámi: Wiswa Sarnámi 
Diwas.  

Facebook/Hamár Sarnámi Bhá-
sá, MR Studio / Lex Bholasing  

 YouTube kanaal 
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 Oude Vest 33D, Leiden

Wiswa Sarnámi Diwas 
 Internationale Dag van het Sarnámi 

Op zaterdag 13 juni 2020 lanceren wij de Internationale Dag 
van het Sarnámi. Dat zal eveneens digitaal gebeuren middels 
een uitgebreid informatief programma van een uur.  Het zal 
voor het eerst dat op een mooie en ludieke manier onze moe-
dertaal centraal staat. De bedoeling is deze International Dag 
van  het  Sarnámi  voortaan  jaarlijks  te  organiseren.  Doel  is 
natuurlijk om op een bijzondere wijze deze ‘kleine taal met 
een grote uitdaging’ in de spotlight te zetten. Zo hopen wij de 
taal te promoten naar grotere groepen mensen toe en hopen 
wij dat deze taal door steeds meer Hindustanen omarmd zal 
worden als hun ‘erfgoed taal’. 

We hebben 13 juni gekozen als datum van de Internationale 
Dag van het Sarnámi omdat het op 13 juni 1973 was dat een 
groep studenten bijeenkwam aan de Oude Vest 33D in Leiden 
om te praten over de emancipatie van de moedertaal van de 
Surinaamse Hindustanen. Vanaf die datum werd de emancipa-
tie ter hand genomen door vele Sarnámisten, maar vooral ook 
door de in Den Haag gevestigde politieke emancipatiebewe-
ging Kollektief Jumpa Rajguru.
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Mijn Moedertaal 

Er is onlangs een videoclip uitge-
bracht met een ode aan het Sar-
námi. De tekst is geschreven 
door Rabin S. Baldewsingh en het 
lied wordt door hem ook gezon-
gen. De muziek is gearrangeerd 
door MrFaya en Lex Bholasing. 
Het lied is te beluisteren op het 
YouTube kanaal en op de website 
. 

*** 

Bidesiyá 

des aur palwárke chor-char   
bhág aur bhagwánke cherat    

utarli jahán jaháj se                    
bhukh mitáwe ke khiyál.  
hamlogke pakarle raih ge 

land en familie                            
lieten we achter 

lot en vloek van goden tartend 
waar we ook ontscheepten         
de gedachte om de honger te 
stillen                                               
bleef zich vastklampen 

 JIT NARAIN 

Bundel: Rahan / Bestaan, 2017 

***
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De inspiratie die hier vanuit ging waaide over naar Suriname en dit resulteerde in de standaardisering 
van de taal bij ministerieel besluit. Ook werden er vele symposia georganiseerd, (wetenschappelijke) 
studies  geëntameerd  en  literaire  en  taalkundige  boeken  gepubliceerd.  Hierdoor  is  nu  de  taal 
toegankelijk gemaakt voor iedereen. 

Dankzij de inspiratie van 13 juni 1973 is de taal nu erg levendig aanwezig in zowel Suriname als in 
Nederland, en wordt op dit moment middels allerlei acties hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling 
ervan. Ook wordt thans bekeken hoe deze taal in beide landen geïnstitutionaliseerd kan worden. Een 
grote opgave voor een kleine taal in een onderdrukt positie, maar we gaan ervoor. Immers, deze taal 
bepaalt nog altijd voor een belangrijk deel de culturele eigenheden én de identiteit van de Surinaamse 
Hindustanen in beide landen. 

 Volg het programma op:

Facebook/Hamár Sarnámi Bhásá, MR Studio / Lex Bholasing  

 YouTube kanaal/Hamár Sarnámi Bhásá 

TIJD: 19.00 UUR 

ACHTERGRONDARTIKEL 

Apan-apan dhaplá apan-apan awáj, een unieke verhalenbundelbundel in het Sarnámi, met 
verhalen van 13 verschillende auteurs. Het is voor het eerst dat er een boek in het Sarnámi 
is verschenen waaraan 13 schrijvers hun bijdrage hebben geleverd. Het gaat om schrijvers 
die eerder betrokken zijn geweest met de emancipatie van het Sarnámi en om schrijvers 
die überhaupt voor het eerst een literair verhaal publiceren. 

Het Sarnámi is de moedertaal van 
de meeste Surinaamse Hindusta-
nen in Suriname en Nederland. De 
taal is ontstaan uit brontalen uit 
India, zoals Bhojpuri, Hindi/Urdu 
en Awadhi en die zich later op Su-
rinaamse bodem qua vocabulaire 
heeft laten beïnvloeden door het 
Nederlands, het Sranantongo en 
het Engels. Vanaf de jaren 70 van 
de vorige eeuw wordt hard ge-
werkt aan de emancipatie van 
deze taal. Het resultaat is een al-
gemene aanvaarding van deze taal 
als een volwaardige Surinaamse 
taal, de vaststelling van een 
officiële spelling, publicaties van 

grammaticaboeken, leerboeken en woordenlijsten, en vooral van aardig wat literaire werken 
zoals gedichten en novelles. En nu wordt deze taal verrijkt met de publicatie van deze unieke 
verhalenbundel.
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De verhalen behandelen uiteenlopende thema’s. Vaak zijn het herinneringen van het leven van 
vroeger, de eigen belevenissen, het verhaal van de Hindustaanse immigratie en verhalen die 
het eenvoudige leven beschrijven. Alle schrijvers zijn steunpilaren van het Sarnámi, 
sommigen zelfs van het eerste uur, en hebben thans gemeend om gezamenlijk in een bundel te 
laten zien dat deze derde taal van Suriname en de zesde taal in Nederland bijzonder geschikt 
is om mooie verhalen in te schrijven. Het boek is zeer de moeite van het lezen waard! 

apan-apan dhaplá apan-apan awáj 
ISBN 987-90-71995-22-5

196 pagina’s
Uitgeverij Surinen, Den Haag

Prijs in Nederland: €. 17,50 (excl. verzendkosten)

In Nederland is het boek verkrijgbaar via elk erkende boekhandel of kan worden besteld via 
het e-mailadres: uitgeverijsurinen@gmail.com 

Voor meer informatie: 
Uitgeverij Surinen

uitgeverijsurinen@gmail.com

“Deze verhalenbundel is voor de Sarnámi literatuur van onschatbare waarde. Het was 
bijzonder om deze bundel te mogen uitgeven. In 13 verschillende verhalen wordt de lezer op 
een uitdagende manier naar allerlei situaties getrokken: van de algemene Hindustaanse 
geschiedenis naar de maatschappelijke ontwikkelingen, van persoonlijke emoties tot de harde 
werkelijkheid van het dagelijks leven en van verlangen naar verlies. Een must-read; een boek 
om te koesteren!”

-De Uitgever-

Tot slot 
Onze eerstvolgende nieuwsbrief Sarnámi Jánkári verschijnt ergens in de zomer.

Moi se rahiyo já. Jay Sarnámi!
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