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Taalmonument Zuiderpark 

Wiswa Sarnámi Diwas 
Internationale Dag van het Sarnámi 

Het  was  op  17  juni  1973  toen  een  groep  Sarnámisten  op 
uitnodiging van Jit  Narain bij  elkaar  kwamen aan de Oude 
Vest in Leiden (Nederland) om te praten over de emancipatie 
van het Sarnámi. Tijdens deze bijeenkomst hield Moti Marhe 
een lezing over de positie van het Sarnámi in de Surinaamse 
samenleving. Deze bijeenkomst was de eerste ooit georgani-
seerd, waarbij überhaupt over het Sarnámi tal moedertaal van 
de  Surinaamse  Hindustanen  werd  gesproken.  Ook  werd 
tijdens  deze  bijeenkomst  heel  nadrukkelijk  voor  de  naam 
Sarnámi gekozen en niet voor ‘Sarnámi-Hindostani’.

Naar  aanleiding  van  dit  historische  feit  heeft  het  Sarnámi 
Instituut Nederland besloten om de datum 17 juni voortaan 
te omarmen als de Internationale Dag van het Sarnámi. 
Vanaf dit jaar zal op 17 juni elk jaar de Internationale Dag van 
het Sarnámi worden georganiseerd. Op deze dag zullen we stil 
staan bij de positie van het Sarnámi in zowel Suriname als in 

Sarnámi Jánkári �1

Nieuws 

Vanaf deze maand ontvangt u 
regelmatig deze nieuwsbrief 
per e-mail. Hierin zal onder 
auspiciën van het Sarnámi 
Instituut Nederland nieuws en 
ontwikkelingen rondom het 
Sarnámi worden bekendge-
maakt. Op deze wijze hoopt 
het Sarnami Instituut Neder-
land brede aandacht te krijgen 
voor behoud en ontwikkeling 
van het Sarnámi als een van de 
belangrijke Surinaamse talen 
in zowel Suriname als in 
Nederland. 

Korte berichten 

Binnenkort starten we met een 
nieuwe reeks Sarnámilessen. 
Deze cursus zal minimaal 25 
weken duren, waarbij aandacht 
zal worden besteed aan zowel 
het alfabet als de grammatica. 
Nadruk zal liggen op schrijf-
vaardigheid, leesvaardigheid 
en  spreekvaardigheid. De cur-
sus is gratis en mensen kunnen 
zich via e-mail aanmelden. 

Activiteiten 

Zondag 22 maart, Sarnámi 
Sammelan, Theater de Vaillant, 
Den Haag, 14.00 uur. Boekpre-
sentatie, dictee, voordracht.  
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Nederland en zullen we nadrukkelijk pleiten voor de verdere 
emancipatie van deze moedertaal van de Surinaamse Hindus-
tanen. Dat zal gebeuren middeles het organiseren van diverse 
activiteiten,  zoals  lezingen,  workshops,  het  uitschrijven  van 
een prijsvraag, een jaarlijkse groot Sarnámi Dictee en diverse 
literaire voordrachten. Ook zullen er diverse films en docu-
mentaires  worden  vertoond,  met  interviews  met  Sarnámi-
sprekers  en  schrijvers.  Meer  infor-matie  over  de  Wiswa 
Sarnámi Diwas volgt spoedig. Maar noteer alvast 17 juni 2020 
in de agenda als de dag waarop voor het eerst de Internationale 
Dag  van  het  Sarnámi  zal  worden  gehouden.  Programma en 
locatie zullen ruim van te voren worden bekendgemaakt. 

Sarnámi Seminar in Suriname 

Dit  jaar  zal  in  mei/juni  andermaal  een  Sarnámi  seminar 
worden georganiseerd in Paramaribo, Suriname. In mei 2017 
vond na ruim 30 jaar een seminar in Suriname plaats over de 
stand van zaken en de  recente  ontwikkeling  van deze bij-
zondere Surinaamse taal. Toen is de intentie uitgesproken om 
elk drie jaar een seminar te organiseren over de positie van 
het Sarnámi. Op dit moment worden pogingen ondernomen 
om met diverse partijen dit seminar te organiseren. Tijdens 
dit seminar hopen de organisatoren een resolutie te presen-
teren die in gezamenlijkheid aangeboden kan worden aan de 
Surinaamse overheid teneinde het Sarnámi volledig te stan-
daardiseren. Het programma is op dit moment in de maakt. 
Details zullen spoedig woorden bekendgemaakt. 
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Mijn moedertaal 

Het Sarnámi heeft z ich de 
afgelopen decennia op een 
bewonderenswaardige wijze 
ontwikkeld. Onder aanvoering 
van vele Sarnámisten heeft de 
taal zich kunnen manifesteren in 
diverse vormen: gedichten, 
verhalen, muziekteksten, toneel 
en film.  

Alhoewel de spelling van het 
Sarnámi bij ministerieel besluit 
reeds in 1986 in Suriname is 
gestandaardiseerd, wordt de taal 
helaas heel verschillend geschre-
ven. Hieraan willen wij verande-
ring brengen. We willen dat de 
standaardisatie door-gevoerd 
wordt in ons dagelijks gebruik 
van de taal, als spreek-taal maar 
ook als schrijftaal.  Daarvoor zijn 
de volgende acties hard nodig. 

• Verdere standaardisatie van de 
spelling en de vocabulaire. 

• Formulering aanbevelingen 
aan de Surinaamse overheid in 
de vorm van een resolutie. 

• Vaststelling resolutie tijdens 
een denktank bijeenkomst 
(Nederland) en een seminar 
(Suriname).  

We zul len u middels deze 
nieuwsbrief op de hoogte hou-
den van de verdere ontwikkelin-
gen.
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Nieuwste Sarnámi publicaties 
Bij Uitgeverij Surinen zijn in januari twee bijzondere boeken in het Sarnámi gepubliceerd. Het gaat om 
een heruitgave van de eerste Sarnámi novelle Stifá.  Deze novelle is  35 jaar geleden voor het eerst 
gepubliceerd. Dit was aanleiding voor de uitgeverij om het boek in de juiste spelling opnieuw uit te 
brengen. Het is een fraai uitgegeven ingebonden hardcover boek geworden.

Stifá gaat over de relatie tussen Kishan en Rajnish, een weduwnaar en een zwerver. Deze laatste ziet 
het doel van het bestaan niet meer in en probeert op allerlei manieren ertegen te vechten. In zijn 
gevecht sleurt hij de weduwnaar en zichzelf tot een dramatisch einde. 

 

Stifá (isbn 9879071995149), 69 pagina’s 
Prijs in Nederland: €. 12,99 (excl. verzendkosten) 

Onlangs verscheen ook de eerste reisverhaal in het Sarnámi: Sarnámi Yátrá. In dit reisverhaal 
keert Rabin S. Baldewsingh terug naar zijn geboorteland Suriname. Hij maakt een reis door het 
land, van de unieke historische stad Paramaribo naar diverse leefgemeenschappen als Kwatta en 
Leidingen. Ook gaat hij de Oost-Westverbinding af van het district Saramacca, via Coronie naar 
het rijstdistrict Nickerie. In Nickerie slentert hij in de straten van Nieuw-Nickerie en bezoekt hij 
vervolgens de polders Sawmillcreekpolder en Clarapolder. Vanuit Paramaribo reist hij ook naar 
de rechteroever van de Surinamerivier, naar het district Commewijne, naar de plaatsen Meerzorg, 
Mariënburg en de kleine leefgemeenschap Johan Margaretha. Ook bezoekt hij Peperpot, de 
cacaoplantage waar zijn voorouders contractarbeid hebben verricht. 

In dit reisverhaal beschrijft Baldewsingh op een een schitterende wijze het land, de mensen en 
hun dagelijkse beslommeringen, de culturele diversiteit en de natuur. Ook heeft hij een paar 

Sarnámi Jánkári �3

“Rabin S. Baldewsingh stelt met Stifá een existentiële vraagstelling aan de 

orde: wat is de aard van dit leven, hoe is het in staat ons aan de zinloosheid 

te doen ontsnappen, wat vertegenwoordigen vriendschap, liefde en solidariteit 

van waarden in een leven gedomineerd door eenzaamheid?” 

- Michiel van Kempen

De schrijver heeft geprobeerd een kunstwerk te schrijven, hetgeen hem redelijk 

gelukt is.” - Krish Bajnath

“Een volwassen stuk literatuur, suggestief en beheerst geschreven. (…) Het 

boek, dat de vriendschap tussen twee mannen beschrijft en als kernthema 

eenzaamheid heeft, dwingt de lezer bijna het in één ruk uit te lezen.” 

- Theo Damsteegt

“Door een ordinair sexueel avontuurtje, drankgebruik en roken van sigaren 

laat de auteur de banaliteit, de oppervlakkigheid van het leven én van 

intermenselijke verhoudingen zien.” -Bris Mahabier

Uitgeverij Surinen

Den Haag
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interessante gesprekken met landbouwers en gewone mensen in de grote stad. Baldewsingh is 
zeer descriptief in zijn observaties en scherp in de dialogen bij zijn ontmoetingen met de mensen 
in het land. Alhoewel hij zich vaak als een toerist opstelt, wordt hij bij zijn ontmoetingen bijna 
een onderdeel van de diverse en zeer gepolitiseerde samenleving in het land.  
  

Sarnámi Yátrá (isbn 9879071995156), 268 pagina’s 
Prijs in Nederland: €. 17,50 (excl. verzendkosten) 

In Suriname zijn de boeken verkrijgbaar bij Boekhandel Vaco aan de Domineestraat 26 in 
Paramaribo. In Nederland zijn de boeken verkrijgbaar via elk erkende boekhandel of kan worden 
besteld via het e-mailadres: uitgeverijsurinen@gmail.com  

Unieke verhalenbundel 
Een heel bijzonder initiatief heeft het licht gezien. Komende maanden wordt gewerkt aan een 
verhalenbundel met verhalen van enkele Sarnámisten van het eerste uur en Sarnami schrijvers 
van de huidige tijd. In totaal gaat het om 13 short stories. Voor deze unieke verhalenbundel 
hebben de volgende schrijvers een verhaal ingeleverd: Jit Narain, Bris Mahabier, Moti Marhe, 
Gharietje Choenni, Chitra Gajadin, Krish Bajnath, Krishna Autar, Irene Ramautar, Lal Goerdayal, 
Raj Mohan, Suruj Biere, Surrendre Santokhi en Rabin S. Baldewsingh. De bedoeling is dat deze 
verhalenbundel zal worden gepresenteerd tijdens de eerste Internationale Dag van het Sarnámi op 
17 juni 2020. 

Tot slot 
Zoals eerder gezegd zal deze nieuwsbrief regelmatig verschijnen en per e-mail worden opgestuurd. 
Indien u kopij wilt aanleveren of bekendmakingen wilt plaatsen die te maken hebben met de positie 
en ontwikkeling van het Sarnámi, dan kan dat uiteraard. Stuur ze op per mail. Verspreiding van deze 
nieuwsbrief in uw netwerk wordt zeer op prijs gesteld.

Moi se rahiyo já. Jay Sarnámi!
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