


Tor Hira herail ba kincare men. 
Koi dhundhe purab, koi dhundhe pacchim, koi dhundhe pani pathare men. 
Sur, nar, muni avaru pir auliya, sub bhulal baten nakhare men. 
Das Kabir i Hira ke parakhle, bandh lihale jatan se acare men. 

Jouw Diamant l )  is in de modder verloren geraakt. 
De een zoekt ernaar in het oosten 2), de ander in het westen 3, en weer een ander zoekt 
in water en rotsen 4). 
Goden, mensen, yogi's en imams bevinden zich door hun jdelheid en onwetendheid op 
een dwaalspoor. 
Kabir Das heeft de juiste waarde van deze Diamant herkend en heeft hem zorgvuldig 
bij zich bewaard 5). 

Kabir Das 

.There is only one Caste, the Cizste o f  Humanity. 
There is only one Religion, the Religion o f  Love. 
There is only one Language, the Language o f  the Heart. 

Er bestaat slechts één Kaste, de Kaste van de Mensheid. 
Er bestaat slechts één Godsdienst, de Godsdienst van Liefde. 
Er bestaat slechts één Taal, de Taal van het Hart. 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 

1) In dit in de 16e eeuw door Kabir Das in zijn moedertaal Bhojpuri geschreven juweel van een 
gedichtje hekelt hij de dwalingen van zijn tijdgenoten in India bij hun vergeefse pogingen om 
God (hun Diamant) te vinden. 

2) Hindoes vereren de opkomende zon en wenden hun blik naar het oosten. 
3) Moslims richten hun blik vol verering naar Mekka in het westen.. 
4) Hindoes zoeken God in bedevaartplaatsen aan heilige rivieren of in stenen beelden. 
5) Kabir Das heeft door God in zichzelf te zoeken Hem gevonden en koestert Hem vol liefde. 

Wanneer wij de vrijheid nemen om het woord Hira (Diamant) te vervangen door Sarnami, dan ont- 
vouwt zich op treffende wijze de situatie waarin deze taal nu verkeert. I k  dat uitgedrukt in de taal 
(het Bhojpuri) waarop het Sarnami voornamelijk teruggaat! 

. . . hamar bitiyan Tarala aur Nishi ke khartin . . . 
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TEN GELEIDE 

Het is ons een aangenaam genoegen dit in menig opzicht unieke boek aan 
de Surinaamse en de Nederlandse gemeenschap te presenteren. 

Deze eerste grammatica van het Sarnami, de moedertaal van de Hindos- 
taanse Surinamers, voorziet in een al lange tijd bestaande behoefte. De 
moedertaal van een taalgemeenschap vervult als centraal element van soci- 
aal handelen een uitermate belangrijke rol bij de maatschappelijke bewust- 
wording en de identiteit van die taalgemeenschap. In het kader van akti- 
viteiten van de Stichting voor Surinamers gericht op het  versterken en 
verder ontplooien van de identiteit van de Haagse Surinamers is deze gram- 
matica van onschatbare waarde. 

In de veeltalige Surinaamse gemeenschap heersen over en weer nogal wat 
vooroordelen en onbegrip ten aanzien van de  talen, de positie en de  relaties 
tussen de talen onderling. Deze zijn terug te brengen op een gebrek aan een 
juist inzicht en informatie over de Surinaamse taalsituatie in het algemeen. 
De Stichting voor Surinamers is op het terrein van informatieverschaffing 
over de Surinaamse taalproblematiek al vele jaren uktiex organiseert voor- 
lichtingsbijeenkomsten, culturele manifestaties en publiceert artikelen in 
het voorlichtingsblad Aisa Samachar. Bij al deze aktiviteiten komt  het 
element taal ruimschoots aan de orde. Voorts heeft onze stichting vorig 
jaar in opdracht van de gemeente 's-Gravenhage een Commissie Onderwijs 
' in Eigen Taal en Cultuur (OETC), bestaande uit deskundigen, geinstalleerd. 
Deze commissie rondt binnen afzienbare tijd haar werkzaamheden aJ: De 
publicatie van dit boek kan daarom beschouwd worden als een belangrijke 
mijlpaal van de aktiviteiten van de Stichting voor Surinamers. Tegelijkertijd 
wordt hierin ruimschoots tegemoet gekomen aan de behoefte aan degelijke 
informatie over de Surinaamse taalsituatie, gezien vanuit de positie van het 
Sarnami, de  grootste Surinaamse moedertaal. 

De Stichting voor Surinamers heeft grote waardering voor de lofwaardige 
sociale instelling en grootmoedigheid van de schrijver die zijn werk belange- 
loos aan ons ter publicatie heeft afgestaan. Het schrijven van de eerste gram- 
matica van het Sarnami is de bekroning op  zijn jarenlang en met  volhar- 
ding gevoerd pleidooi voor emancipatie van het Sarnami Een pleidooi dat 
h o  - hoe kon het anders? - ook  als voormalige voorlichtingsfunctionaris van 
onze stichting tussen 1978 en 1982 met  verve heeft gevoerd. 

zetten o m  het Sarnami als onderdrukte en tóch uiterst functionele taal te  
helpen emanciperen. Ook kan het nu bogen op  een voortdurende weten- 
schappelijke belangstelling. 

In dit populair-wetenschappelijk opgezette werk wordt een beschrijving van 
de grammaticale verschijnselen van het Sarnami gegeven en wordt, uitgaan- 
de van de gelijkwaardigheid van alle talen, op  deskundige wijze ook aange- 
toond dat het Sarnami als de moedertaal van Hindostanen de  basis en het 
uitgangspunt is waarop een succesvol Hindi o f  Urdu onderwijs kan stoelen. 
De belangrijkste eis hierbij is dat het Sarnami als gelijkwaardige taal wordt 
beschouwd en wordt bevrijd van verstikkende vooroordelen. Naast de  in 
het voorwoord genoemde doelen is deze publicatie een belangrijk hulpmid- 
del voor zowel docenten als cursisten van cursussen Sarnami, Hindi en 
Urdu. Ook voor het ontwikkelen van leerboekjes en ander lesmateriaal is zij 
een belangrijke bron. In  de gezinnen van Sarnami sprekers en voor de  ver- 
dieping van hun relatie met  andere Surinaamse en Nederlandse vrienden die 
geinteresseerd zijn in deze taal, vormt dit boek de invulling van een lang ge- 
voeld gemis. 

Wij zijn het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
's-Gravenhage, de afdeling Maatschappelijk Welzijn en Volksgezondheid 
en de afdeling Onderwijs en Cultuur bijzonder erkentelijk voor het mogelijk 
maken van de publicatie van dit boek. Wij zijn er van overtuigd dat deze pu- 
blicatie een belangrijke bijdrage aan het proces van emancipatie en maat- 
schappelijke bewustwording van de doelgroep zal leveren. 

Het Bestuur van de Stichting voor Surinamers 
's-Gravenhage 

Het positieve resultaat van het streven van deze Sarnami pionier, die met 
recht de vader van het Sarnami genoemd kan worden, is niet uitgebleven. 
Zowel in Suriname als in Nederland worden velen geprikkeld zich ook in te 



VOORWOORD 

Deze elementaire grammatica van het Sarnami is medio 1984 als scriptie 
vervaardigd ter afronding van mijn studie van het Oud- en Modern 
Hindi als bijvak bij mijn hoofdstudie Nederlandse taal- en letterkunde 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Dit boek is een enigszins aangepaste 
versie van de scrip tie. 

Een tweetal overwegingen heeft - na overleg met Dr. G. Schokker, 
mijn scriptiebegeleider tevens docent Hindi verbonden aan het (Indo- 
logisch) Instituut Kern - geleid tot de gevolgde aanpak en inkleding van 
deze primeur op het gebied van de Sarnamistiek. 
Deze overwegingen waren: 

1. Van het Sarnami bestond ondanks een nu langer dan dertien jaar aan de 
gang zijnde en redelijk succesvolle emancipatie nog steeds geen overzich- 
telijke beschrijving van zijn grammaticale structuur. 

2. Als initiator van de emancipatie van het Sarnami en direkt betrokkene 
bij dit voor Sarnami sprekers uiterst belangrijk bewustwordingsproces 
met politieke en maatschappelijke gevolgen acht ik het noodzakelijk 
dat elke relevante bijdrage ten diénste van deze emancipatie wordt ge- 
steld. Dit verklaart waarom gekozen is voor gebruikmaking van de tra- 
ditioneel-schoolse grammaticale terminologie bij deze beschrijving van 
het Sarnami. 

Enerzijds is gepoogd om in zo gemakkelijk mogelijk Nederlands de 
Sarnami spreker tegemoet te komen en hem inzicht in de gramma- 
tica van zijn moedertaal te verschaffen en daarmee af te rekenen met 
hardnekkige en voor de toekomst van het Sarnami fatale vooroordelen 
en hiermee uiteindelijk ook voor het geliefde Hindi en Urdu. 

Anderzijds moet het voor taalkundig geschoolden en taalwetenschappers 
geen bezwaar zijn om aan de hand van het geboden materiaal een verdere 
en grondige studie van deze boeiende Surinaamse en thans ook Neder- 
landse taal van Indiase origine mogelijk te maken. Onnodig dus te zeggen 
dat deze grammatica niet pretendeert volledig te zijn. 

Het is hier de plaats om mijn scriptiebegeleiders en Hindi docenten 
Dr. G. Schokker en Dr. M.K. Gautam te bedanken voor hun deskundige 
begeleiding en suggesties. 
Ook dank ik Dr. Th. Damsteegt, wetenschappelijk hoofdmedewerker 
voor het Hindi verbonden aan de vakgroep Oosterse Talen en Culturen 

van de Rijksuniversiteit t e  Utrecht, die bereidwillig het geheel kritisch 
doornam en mij talloze nuttige wenken aan de hand deed. 
De Stichting voor Surinamers ben ik bijzonder erkentelijk voor de er- 
kenning van het belang en de noodzaak van zulk een publicatie voor de 
doelgroep; een erkenning die gevolgd werd door een slagvaardige inzet 
tot realisatie van dit boek. 
Bijzondere dank ben ik tenslotte verschuldigd aan mijn vroegere collega 
mevr. Marijke Zweedijk die in haar vrije tijd geduldig en welwillend 
het typewerk van mijn scriptie heeft gedaan. 

Ik hoop dat deze grammatica inderdaad beantwoordt aan het doel 
waarvoor zij bestemd wordt. 

De schrijver 
Leidschendam, 5 juni 1985 



INLEIDING 

A. De naam Sarnami 

Het Sarnämi(hierna: Sarnami) is de taal die als moedertaal wordt gespro- 
ken door Surinamers van Hindostaanse afkomst in Suriname en in Neder- 
land. Deze naam is sedert de beginjaren 70 geleidelijk aan ingeburgerd 
geraakt dank zij taalemancipatorische aktiviteiten van een aantal (taal- 
en cultuur-) politiek bewuste jonge Surinaamse intellectuelen in Neder- 
land. Deze aktiviteiten en talloze publicaties (in de vorm van beschou- 
wende artikelen, gedichten, spreekwoorden, volksverhalen, dichtbun- 
dels en tijdschriften) hebben niet nagelaten hun invloed ook in Suriname 
te doen gelden. De sprekers van het Sarnami noemen hun taal ook 
Hiridustani of Sarnami-Hindustani. Met de naam Hindustani bedoelen 
Surinamers een andere taal dan Indiërs. Dezen noemen de in Noord- 
India gangbare en op het Hindi en Urdu gebaseerde omgangstaal Hin- 
dustani. 

Met de naam Sarnami wordt het Surinaamse karakter van de moedertaal 
van Hindostanen benadrukt die zijn wortels in Noord-India heeft. 
Deze naam die Surinaamse taal of Surinaams betekent, is afgeleid van 
het woord Sarnäm. Zo noemen Hindostaanse Surinamers van oudsher 
namelijk hun vaderland ook. Het bijvoegelijk naamwoord Sarnami is 
daarvan volgens een regel in de Noordindiase talen gemakkelijk af te 
leiden (vergelijk: Hind-Hindi, Pakistan-Pakistani, Hindustan-Hindustani). 
Tegelijkertijd zijn de woorden Sarnam en Sarnami aardige voorbeelden 
van volksetymologie. De voor de Brits-Indische kontraktarbeiders moei- 
lijk uit te spreken naam Suriname werd al gauw als Sarnäm uitgesproken. 
De betekenissen van de in het Hindi, Urdu, Bhojpuri en Avadhi bestaan- 
de woorden Sarnäm en SarnämTzijn: de beroemde naam, de beroemde. 
Aan het ontstaan en de ontwikkeling van het Sarnami is een samenspel 
van factoren voorafgegaan. Het is voor een goed begrip van deze ont- 
wikkeling ook van belang de motieven van emigratie en de herkomst 
van de Brits-Indische immigranten in Suriname en in een later stadium 
van een groot gedeelte van hun nakomelingen naar Nederland na te gaan. 

B. Brits-Indische immigranten in Suriname 

In de loop van de 19e eeuw. gingen de Europese koloniale mogendheden 
mede als gevolg van de industriële revolutie en de steeds toenemende 
morele druk uit binnen- en buitenland de een na de ander over tot het 
afschaffen van de slavernij in hun kolonies waar zich dit arbeidssysteem 
voordeed. 

Engeland maakte in zijn kolonies in 1833 hieraan een eind en Frankrijk 
volgde in 1848. Nederland schafte op 1 juli 1863 de slavernij in zijn 
Westindische kolonies Suriname en de Nederlandse Antillen officieel 
af, met dien verstande dat de  vrijverklaarde negerslaven gedurende nog 
10 jaar (dus tot 1 juli 1873) tegen betaling tot arbeid op een vaak zelf 
gekozen plantage werden verplicht door het z.g. Staatstoezicht. Deze 
maatregel werd ingegeven door de vrees dat de slaven, eenmaal vrij, 
massaal de plantage de rug zouden toekeren. In de Engelse en Franse 
kolonies had dit proces zich namelijk al voorgedaan. Een aderlating van 
een dergelijke omvang zou voor het voortbestaan van de plantage desas- 
treuze gevolgen hebben en de kolonies zouden als wingewest en als 
producenten van tropische gewassen voor het moederland en de we- 
reldmarkt enorm aan belangrijkheid inboeten. 

Desondanks was het voorgoed verlaten van de plantages door de ex- 
slaven op den duur niet af te wenden, aangezien dezen er - naast andere 
redenen - te veel herinnerd werden aan de generaties lange vernedering 
en de vaak mensonwaardige behandeling door hun blanke meesters. 
We zien de plantages dan ook langzamerhand ontvolkt worden: in 1862 
was het aantal plantages in Suriname 200 en in 1873 was dit al gedaald 
tot 131 l). 
Deze ontwikkelingen brachten met zich mee een schrijnend arbeids- 
tekort in de voormalige slavenkolonies. Om aan de behoefte aan arbeids- 
krachten tegemoet te  komen werden allerwegen stappen ondernomen 
om de vrijgekomen arbeidsplaatsen enigszins op te vullen. In navolging 
van Engeland en Frankrijk ging ook Nederland over tot het werven van 
kontraktarbeiders in het toenmalige Brits-Indië volgens het systeem dat 
bekend staat als het "indentured labour system". Dit laatste land werd 
met zijn enorme mensenmassa's voor deze drie koloniale mogendheden 
het emigratieland bij uitstek. Reeds voor 1873 had Nederland enkele 
koloniesatiepogingen ondernomen. In 1845 al werd geprobeerd de 
kolonie Suriname te bevolken met Hollandse boeren. Deze poging liep 
op een fiasco uit. De immigratie van Chinese en Portugese kontrakt- 
arbeiders in 1853 en die van Creolen uit West-Indië in 1863 hadden ook 
niet het gewenste resultaat. Met de Javaanse immigratie werd pas in 189 1 
een aanvang gemaakt toen de gestadige stroom van kontraktarbeiders 
uit Brits-Indië enigszins begon te stagneren door anti-emigratie pro- 
testen van het opkomende nationalisme in dit land. 

Uit de Britse kolonies, en vooral uit het Buurland Brits-Guyana, waar 
de immigratie van Brits-Indiërs al sedert 1834, en in dit laatste land al 
sedert 1845, begonnen was, kwamen inmiddels gunstige berichten over 
de arbeidsprestaties van de kontraktanten. Vandaar dat Nederland in 
1870 met Engeland een Tractaat sloot " [ . . . 1 betreffende de immigra- 
tie van vrije arbeiders uit Brits-Indië naar de kolonie Suriname". 2, 

1) De Klerk, p. 34 2, De Klerk, p. 9 



Het zou evenwel tot 5 juni 1873 duren voordat 398 mannen, vrouwen en 
kinderen, overgebracht met het eerste (zeil-)schip LALLA ROOKH, 
in Suriname voet aan wal zetten. Een dag die door de afstammelingen 
van alle kontraktanten nog steeds wordt herdacht als de Immigratiedag. 

Tussen 1873 en 1916 werden met totaal 64 transporten 34.304' irnmi- 
granten uit Brits-Indië naar Suriname overgebracht. Hiervan keerden 
na hun 5-jarig kontrakt 11.690 personen naar hun land terug. De overi- 
gen, 22.6 10 oftewel 66%, kozen Suriname als nieuw vaderland en vestig- 
den zich er in verreweg de meeste gevallen als kleinlandbouwers. 

De immigranten tekenden een kontrakt waarbij zij zich voor de tijd van 
ten hoogste 5 jaar onder poenale sanctie l )  aan een plantage verbonden 
om tegen betaling arbeid te verrichten. Het minimum dagloon werd be- 
paald op f 0,60 voor volwassen mannen; voor vrouwen - en jongens 
tussen 10 en 15 jaar - op f 0,40 2). 

De tewerkstelling van de arbeiders geschiedde voornamelijk op plantages 
in de distrikten Commewijne, Suriname, Saramacca en Nickerie. De 
werkzaamheden betroffen veld- en fabrieksarbeid rond de suiker-, 
cacao-, koffie-, citrus-, bananen- en katoenteelt. Produkten bestemd 
voor de Nederlandse en Europese markt. 

Na de kontrakttijd kon de immigrant: 

a) opteren voor het recht op vrije terugtocht naar India; 
b) opnieuw voor de periode van 5 jaar een kontrakt aangaan; 
c) zich als kolonist in Suriname vestigen. 

Zowel bij het aangaan van een herkontrakt als bij vestiging als kleinland- 
bouwer kreeg de betrokkene een premie toegewezen en in het laatste 
geval ook een stuk landbouwgrond. De kennelijke bedoeling hierbij 
was een langer verblijf in de kolonie zo aanlokkelijk mogelijk te maken 
om voldoende arbeidspotentieel bij de hand te hebben in tijden (b.v. 
tijdens de oogst) wanneer de behoefte aan extra arbeidskrachten zich 
sterker voordeed. De door het Koloniaal Bestuur verstrekte kostgrondjes 
- meestal verkavelde verlaten plantages - lagen bij voorkeur in de buurt 
van grote plantages. Bovendien waren deze stukjes land vaak net groot 
genoeg om een schamel bestaan op te bouwen. Een groot deel van de 
immigranten kocht van zijn spaarcenten ook percelen elders. 

Vooral het bezit van eigen grond was voor deze kolonisten, die al vanuit 
India het sterke besef van de waarde van grondbezit voor de bestaans- 

1) De Klerk, p. 35: "De macht van de plantagegezagvoerder om voor plichtsverzuim en andere 
overtredingen boete of gevangenisstraf op te leggen aan de werknemer." 

2) De Klerk, p. 132 

zekerheid hadden meegenomen, van doorslaggevende betekenis om zich 
in Suriname blijvend te vestigen. Anders gezegd: dit land bood betere 
economische perspectieven dan India. 
Dit maakt ondermeer l )  duidelijk waarom 213 deel van de kontrak- 
tanten, ondanks de doorstane vorm van slavernij op de plantages, vesti- 
ging in Suriname verkoos boven een vrije overtocht naar India. 

C. Geografische herkomst, spreiding in Suriname, de meegenomen (streek-) 
talen, de trek naar Nederland. 

Over de herkomst van de immigranten zegt De Klerk op pagina's 48 en 
49: "Wanneer men de inschrijvingsregisters van het Immigratie-kantoor 
te Paramaribo nagaat, blijkt dat circa 80% (van de immigranten) uit de 
U.P. (voorheen United Provinces, thans Uttar Pradesh) afkomstig is." 
En iets verder: 
"Bij de eerste 8 emigrantenschepen uit de jaren 1873-1874 waren de 
aangeworvenen uit de U.P. voor een gelijk percentage uit het centrum 
en het Oosten en slechts voor een gering gedeelte uit het Westen ervan. 
Later werd het percentage uit het centrum minder en werden de Noord- 
oostelijke distrikten van de U.P. en vooral de oostelijke sub-Himalaya- 
distrikten bij voorkeur het werfterrein voor Suriname. De distrikten 
van de U.P. die de meeste emigranten voor Suriname geleverd hebben, 
zijn: Gorakhpur, Basti, Gonda, Fyzabad, Jaunpur, Benares, Azamgarh, 
Ghazipur en Ballia. Van Bihar zijn het de distrikten Saran, Muzaffarpur, 
Darbhangah, Shahabad, Patna en Gaya." 

Het is overigens een hardnekkig misverstand bij Hindostanen als zou 
het merendeel van hun voorouders van de provincie Bihar afkomstig zijn. 
De kontraktarbeiders werden na aankomst in Suriname gespreid over 
plantages in de distrikten Commewijne, Suriname, Saramakka en Nicke- 
rie. Na de kontraktperiode zijn deze distrikten Sarnami sprekende 
distrikten gebleven. Toen de deelname van Hindostanen zich over de 
andere beroepen en terreinen van het maatschappelijke leven in Suriname 
uitbreidde, begon een trek naar de hoofdstad Paramaribo en in het 
distrikt Nickerie naar de stad Nieuw-Nickerie. Hierdoor kan men deze 
steden ook rekenen tot plaatsen waar het Sarnami gesproken wordt. 

In dit stadium van onderzoek is het niet mogelijk een bevredigend ant- 
woord te geven op alle vragen die rond de ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van het Sarnami gesteld kunnen worden. Daarvoor ont- 
breken vooralsnog de noodzakelijke gegevens. Een aantal feiten staat 
daarentegen vast. Zijn de gegevens die De Klerk verstrekt juist, dan kan 
het volgende gesteld worden: 

1. dat het overgrote deel der immigranten komt uit een gebied in India 
waar het Hindi en het Urdu thans als standaardtalen gelden, 

1) Zie voorts De Klerk, hoofdstuk 6, pp. 149-159. 
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UNITED PROVINCES 
(UTTAR PRADESH) 
OOSTELIJK GEDEELTE 

INDO-ARISCHE TALEN 
IN VOOR-INDIË 

F&. l. 
Het driehoekje op deze taalkaart geeft het gebied in 
India aan waar het Samami voornamelijk op tentg- 
gaat. 

2. dat de moedertalen van de meerderheid der immigranten de streektalen 
Bhojpuri en Avadhi moeten zijn geweest. 
In elk geval kan van het Sarnami - zoals het zich thans in Suriname en 
in Nederland presenteert - gezegd worden dat zijn basis wordt gevormd 
door het Bhojpuri en het Avadhi met het Bhojpuri als dominante factor. 
Wat zich in de koloniale tijd en daarna op het gebied van wederzijdse 
beinvloeding van de immigrantentalen en taaldominantie heeft voorge- 
daan moet het volgende geweest zijn. De kleine taalgroepen namen de 
taal van de grootste groep over en hun streektalen verdwenen geleide- 
lijk aan. Dit is bijvoorbeeld duidelijk het geval geweest bij de kleine 
groep Panjabi's, van wie de moedertaal totaal geen bijdrage aan het 
Sarnami heeft geleverd. 

Voorts moet toekomstig onderzoek aan het licht brengen welke invloed 
de geschreven respecttalen Sanskrit, Hindi (bij hindoe's), Arabisch, 
Urdu (bij moslims), het Hindustani (de lingua franca van Noord-India) 
en het Avadhi (de taal van het hooggewaardeerde en populaire Ramayana 
van Gosvami Tulsidas) bij het ontstaan van het Sarnami als omgangs- 
taal heeft gehad. 

Om een concreet voorbeeld van deze laatste taal te  geven: 
hoe is het te verklaren dat bij de werkwoordsvervoeging in de onvoltooid 
verleden tijd (zie 9.2.1.2.) in het Sarnami de eerste - en - tweede persoon 
enkelvoud een Bhojpuri -Z-vorm vertonen (ham karli, tu karle = ik deed, 
jij deed), terwijl de derde persoon een Avadhi -is-vorm heeft (Ü karis 
= hij/zij deed)? 

Van belang lijkt hier na te gaan welke invloed het gerespecteerde li- 
teraire Avadhi van o.a. het Ramayana op het prestige van het gesproken 
Avadhi als omgangstaal heeft gehad bij zijn vermenging met het lager 
gewaardeerde Bhojpuri op Surinaams grondgebied. Met andere woorden: 
Welke waren in algemene en bijzondere zin de (onbewuste) opvattingen 
t.a.v. de verhouding respecttaal en omgangstaal die de immigranten met 
zich hebben meegenomen. 

Op de Bhojpuri-Avadhi basis oefenen de genoemde respecttalen uit de 
eigen cultuursfeer hun invloed uit. Hier moet opgemerkt worden dat 
in India in het grensgebied van het Bhojpuri en het Avadhi reeds sprake 
is van een vermenging die ook tot uiting komt in de grammatica. In de 
Surinaamse en Nederlandse situatie beïnvloeden bovendien de omring- 
ende talen als het Caraïbisch Engels (voornamelijk in het distrikt Nicke- 
rie) het Nederlands en het Sranan Tongo dit Sarnami-Bhojpuri-Avadhi 
vooral mede door de meertaligheid van de Sarnami sprekers. 

Deze beïnvloeding blijkt evenwel slechts voor te komen op woordge- 
bied in de vorm van het overnemen en aanpassen aan woordstructuur- 
regels (zie b.v. 1.2.9. en 1.2.10) en woordvormingsregels (zie b.v. 2.1 1. 



en 9.14.1. e.v.) van het Sarnami (de zogenaamde leenwoorden en voor- 
beelden van volksetymologie). 

De dominante positie die het Bhojpuri in de basis van het Sarnami bezit, 
is gemakkelijk aan te wijzen wanneer wij bijvoorbeeld slechts de werk- 
woordsvervoeging beschouwen. Hier vallen terstond op: 

a. het overwegend gebruik van de Bhojpuri -1-vomen bij de eerste persoon 
enkelvoud en meervoud van de onvoltooid tegenwoordige tijd (zie 9.7.1 .: 
ham pafiilä - ik lees) en de verleden tijden (zie b .v. 9.6.2.2.), 

b. het frequente gebruik van de Bhojpuri vormen b;;; bà[e en b i  (ik ben 
etc., zie 9.2.1.1.). 

Deze opvatting zag ik in 1976 en 1978 tijdens twee onderzoeksreizen 
door de  Bhojpuri en Avadhi sprekende gebieden in India bevestigd. 
Mij is toen duidelijk geworden dat het Sarnami de grootste overeenkomst 
vertoont met het Bhojpuri van de distrikten Basti, Gorakhpur en 
Azamgarh: het noord-westelijk Bhojpuri. In dit gebied is de weder- 
zijdse verstaanbaarheid optimaal te noemen. 

De Avadhi gebieden die de meeste overeenkomsten en verstaanbaarheid 
met het Sarnami vertonen, zijn het oostelijk gedeelte van de distrikten 
Gonda en Fyzabad (het vroegere Ayodhya).; Hier wordt het noord- 
oostelijk Avadhi gesproken. In dit grensgebied van het Bhojpuri en het 
Avadhi is mij ook de bovengenoemde vermenging van beide talen opge- 
vallen. In de hoofdplaats Basti van het distrikt Basti bijvoorbeeld, hoorde 
ik naast het Avadhi ham karin, het Bhojpuri ham karlren ook de Avadhi- 
Bhojpuri mengvorm ham karlin die in het Nickeriaans Sarnami voor- 
komt! Alle drie vormen betekenen ik deed (zie 9.2.1.2.). Ook de Nicke- 
riaanse vormen haili en haile (ik ben etc. zie 9.6.2.1 .) komen in Basti 
voor. 

Alle hier genoemde Bhojpuri en Avadhi distrikten liggen in het noord- 
oosten van de deelstaat Uttar Pradesh (U.P.) (zie figuur 2). 

Een interessant onderscheid in het Sarnami is het bestaan van twee 
variante vormen. Enerzijds het Nickeriaans Sarnami zoals gesproken in 
het distrikt Nickerie en de hoofdplaats Nieuw-Nickerie. Anderzijds 
het Sarnami van wat in deze grammatica genoemd wordt: de rest van 
Suriname. Dit is het Sarnami zoals gesproken in de distrikten Comme- 
wijne, Suriname, Saramakka en de hoofdstad Paramaribo. Dit onder- 
scheid wordt hier gemaakt omdat van sprekers van beide varianten van 
het Sarnami de herkomst te herkennen is aan hun taalgebruik. In de rest 
van Suriname kan van het taalgebruik van een Sarnami spreker bijvoor- 
beeld niet afgeleid worden of hij uit het distrikt Commewijne, Suriname 
dan wel Saramakka, afkomstig is. 

Proto - Indo - Europees 

Vedische dialecten + 1500 v. Chr.? 
Literair Sanskrit 

Gesproken dialecten 
in d e  Ganges-vlakte 

- 
SaurasenT ~rdha-Mägadhy MägadhT 

Apabhrarhia ApabhrarhSa Apabhrarhia 

I 
Westelijk Oostelijk I 

Hindi 

... .. .. 
... .. Nederlands ...'"'... '. .' 

Sranan Tongo " .:' 
Engels .. . . . . . . . . . . . . V ' '  

Fig. 2. 
Schema van de historische ontwikkeling van het Sarnami. Een balletje bij een taal 
betekent dat we te doen hebben met een standaardtaal. Uit dit schema blijkt dat het 
Sarnami grammaticaal dichter b v  b.v. het Bengali staat dan bij het Hindi. Historisch 
staan de talen tot aan het Maithili in de Hindi-invloedsfeer. 



Van Samami sprekers uit de agglomeratie Paramaribo zou dit min of 
meer vast te stellen zijn aan het veelvuldiger gebruik van leenwoorden 
uit het Nederlands en het Sranan Tongo (de moedertaal van de'creolen 
en de lingua franca van Suriname, naast het Nederlands). De basis van dit 
Sarnami blijft evenwel het Samami van de omringende distrikten. In 
Paramaribo wonen ook grote aantallen migranten uit het distrikt Nickerie 
die ondanks een toenemende beïnvloeding door het Sarnami van de rest 
van Suriname herkenbaar blijven als Sarnami sprekers uit Nickerie. 
Vandaar dat in deze grammatica het bovengenoemd onderscheid gehand- 
haafd wordt. 

Bij beide variante vormen van het Sarnami is sprake van een samengaan 
van het Bhojpuri met het Avadhi, evenwel vaak op  een herkenbare eigen 
wijze (zie b.v. par. 9. waar de voor het Nickeriaans Sarnami typerende 
kenmerken met N worden aangegeven). 

Het Nickeriaans Sarnami kenmerkt zich hiernaast door: 

a) een hier moeilijk te beschrijven eigen zinsmelodie; deze zinsmelodie 
komt ook voor in het Nickeriaans Sranan Tongo dat beïnvloed is door 
het Caraïbisch Engels van het naburige Guyana; 

b) de neiging om de in de rest van Suriname als dentale t  (gevormd door 
tongpunt en de achterikant van de bovensnijtanden) uitgesproken spraak- 
klank als retroflex (gevormd door tongpunt en het harde gehemelte) uit 
te spreken: Mofr i.p.v. Mot7 (een naam); kuf@ i.p.v. kuttä (een hond); 

c) het gebruik van enkele andere uit India meegenomen woorden dan in 
de rest van Suriname voor dezelfde betekenis gangbaar zijn: nTk i.p.v. 
acchä, ba$imyä (goed); näve of n a r  i.p.v. däye (schenken, gieten); 

d)naast het overnemen van leenwoorden uit het Sranan Tongo en het 
Nederlands een zeer sterke beïnvloeding door het Caraïbisch Engels 
van het buurland Guyana in de vorm van de talrijke (nu ingeburgerde) 
leenwoorden uit die taal (zie o.a. 1.2.10. en 2.12.1). Deze eigen ontwik- 
keling is zeker te verklaren door de jarenlange min of meer geïsoleerde 
positie die het distrikt Nickerie ten opzichte van de rest van Suriname 
heeft ingenomen en het veelvuldiger kontakt met Guyana. 

Met deze schets van de kenmerken van het Nickeriaans Sarnami zijn ook 
kenmerken van het Sarnami van de rest van Suriname duidelijk gewor- 
den. Voor dit Sarnami geldt voorts een zeer sterke beïnvloeding door het 
Sranan Tongo en het Nederlands in de vorm van de talloze (ingeburgerde) 
leenwoorden uit deze talen. 

Tussen de sprekers van beide vormen van het Sarnami bestaat een haast 
optimale verstaanbaarheid en communicatie (afgezien van de nodige 

grapjes die over en weer t.a.v. elkaars taalgebruik gemaakt worden) 
levert geen problemen op (zie ook 9.1 .). Hét argument om beide variante 
vormen van één taal te  noemen. 

In de zestiger jaren en in toenemende mate gedurende de jaren rondom 
de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 emigreerden 
duizenden Surinamers naar Nederland. Enkele motieven die in de lite- 
ratuur rond de Surinaamse migratie naar Nederland worden genoemd 
zijn: onderwijs en opleiding, het veilig stellen van bestaanszekerheden, 
politieke onzekerheden in Suriname . . . 

Aangezien de burgerlijke stand in Nederland Surinamers als Nederlandse 
onderdanen niet apart vermeldt, bestaan over de getalsterkte van de 
diverse bevolkingsgroepen geen precieze gegevens. De hier in Surinaamse 
en overheidskringen gangbare schattingen zijn de volgende: circa 200.000 
Surinamers waarvan circa 100.000 Hindostanen. 

Fig. 3. 
Concentratiesteden van Sarnami sprekers in Neder- 
land. nIiASTRKI( 



Als gevolg van het gevoerde spreidingsbeleid door de Nederlandse over- 
heid zijn Sarnami sprekers in heel Nederland ' t e  vinden. De grootste 
concentraties bevinden zich in de grote steden. De stad met de meeste 
Sarnami sprekers is 's-Gravenhage. Geschat wordt dat hier circa 30.000 
Hindostanen wonen. Deze stad kan als bolwerk van Sarnarni-emancipa- 
torische aktiviteiten beschouwd worden van waar ook een invloed 
naar Suriname uitgaat. Andere steden met grote concentraties Sarnami 
sprekers zijn: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Haarlem, 's-Her- 
togenbosch, Breda, Eindhoven, Bergen op Zoom, Tilburg, Groningen, 
Enschede . . . 

In Suriname worden thans bij volkstellingen eveneens de diverse bevol- 
kingsgroepen niet apart vermeld. Het aantal Sarnami sprekers in dat 
land wordt geschat op circa 130.000, waardoor deze taal de grootste 
Surinaamse moedertaal met de grootste geografische spreiding genoemd 
kan worden. 

Fig. 4. 
~e gearceerde gebieden geven de geografische spreiding van het Sarnami in Suriname 
aan. I. Nickerie; 2. de rest van Suriname. 
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Binnen de  Hindostaanse gemeenschap is het Sarnami een belangrijk 
groepsbindend element: het is de moedertaal van hindoes (circa 82%), 
moslims (circa 17%) en christenen (circa 1%). 

Bekeken vanuit een universeel perspectief kan het Sarnami bogen op gro- 
te internationaliteit. Het is een direkte tak van het Indiase Bhojpuri 
en Avadhi die op  Surinaams grondgebied op een eigen wijze vermengd 
zijn; een vrijwel identiek proces dat zich ook in andere ex-kolonies 
als Fiji, Mauritius, Zuid-Afrika (Natal) heeft voorgedaan. Voorts zijn 
Bhojpuri-Avadhi sprekers te vinden in Nepal, Bangla Desh en Birma. 
In de ex-kolonies Réunion, Guyana en Trinidad spreken of verstaan 
slechts leden van de oudste generatie hun aangepast Bhojpuri-Avadhi. 
Voor de jongere generaties is daar de moedertaal van hun (voor-)ouders 
om een aantal redenen verloren gegaan. Desondanks telt - met nu 
Nederland er ook bij gerekend - deze nauw verwante internationale 
taalgroep vele tientallen miljoenen sprekers. 

D. Het Sarnami in relatie tot de omringende talen in en buiten de eigen 
cultuursfeer. 

Het Sarnami staat in Suriname en in Nederland in een relatie tot de hem 
omringende talen en wordt zoals wij zagen door deze beïnvloed. Aange- 
zien de relatie tot  de talen uit', de eigen cultuursfeer van enigszins andere 
aard is dan die tot de talen b@en de eigen cultuursfeer, behandelen wij 
beide groepen hier apart l). 

Het Sarnami als laag gewaardeerde moedertaal staat in een dubbele 
diglossische relatie tot de gerespecteerde talen uit de eigen cultuur- 
sfeer. De term diglossie is voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse 
taalgeleerde C.A. Ferguson. Hiermee bedoelt hij de historisch gegroeide 
relatie die tussen twee meer of minder verwante talen in één cultuur- 
gemeenschap bestaat. Talen met sterk gescheiden functies: een laag 
gewaardeerde met geen of weinig prestige en een hoog gewaardeerde 
met een zeer hoog prestige. 

In het geval van het Sarnami ziet de genoemde dubbele diglossische 
relatie er als volgt uit: 

Enerzijds de relatie tussen hindoe Sarnami sprekers met het Hindi en 
in de verte het Sanskrit als goddelijke taal (deva bhäsä), anderzijds de 
relatie tussen moslim Sarnami sprekers met het Urdu en in de verte het 
Arabisch als gewijde taal van de Koran: 

1) Voor een uitvoerige beschrijving van o.m. deze relaties raadplege men het artikel: Waarom 
toch die emancipatie van het Samami? (Zie literatuurlijst achter in dit boek). Dit artikel 
dat na 1978 in 4 publicaties het licht heeft mogen zien wordt algemeen beschouwd als het 
eerste manifest van de emancipatie van het Sarnami. 



< Hindi - Sanskrit (hindoes) 
Sarnami 

Urdu - Arabisch (moslims) 

Fergusons verdere uitleg van het begrip diglossie vatten wij hieronder 
kort samen: 

De laaggewaardeerde taal wordt als moedertaal aangeleerd en de spre- 
kers bereiken hierin een vlotheid en genuanceerdheid die zij haast nooit 
in de hooggewaardeerde taal bereiken. Desondanks wordt om velerlei 
redenen deze taal niet mooi, niet welluidend, plat, ordinair, onbeschaafd, 
niet geschikt voor het uiten van edele gevoelens (in b.v. zang, toneel, 
proza, poëzie) geacht. 

De hooggewaardeerde taal wordt doorgaans niet als moedertaal, maar 
evenals alle andere vreemde cultuurtalen via onderwijs van staatswege 
of privé geleerd. Slechts een gering percentage van de gemeenschap 
gelukt het enige vlotheid en genuanceerdheid in deze taal te  bereiken. 
Een tussengroep komt niet verder dan een gebrekkige beheersing van de 
hoogwaardige vorm. Hierin blijven sterke invloeden van de moedertaal 
doorwerken. Voor de meesten blijft de hogere variant voor altijd een 
vreemde taal en er kan hoogstens sprake zijn van een enigszins passieve 
beheersing m.a.w. men verstaat wel iets, maar niet alles. Desondanks 

-blijft voor alle leden van de gemeenschap deze de idealt taal en de taal 
geschikt voor het vervullen van alle hoge taalfuncties. Zonder beheersing 
en kennis hiervan kan men moeilijk rekenen op maatschappelijke er- 
kenning als ontwikkeld persoon. 

Ferguson merkt voorts op dat deze relatie als zeer vanzelfsprekend wordt 
geacht; dat sprekers van de hogere variant soms het bestaan van de 
lagere variant ontkennen, waardoor zelfs sprake is van onopzettelijk 
zelfbedrog; pogingen om in deze situatie verandering te brengen worden 
terstond uitgelegd als schadelijk voor de cultuur. 

Als voorbeelden van landen met diglossische taalrelaties noemt Ferguson 
de taalsituatie in vele Arabische landen, Griekenland, Zwitserland en 
Haïti, met de vermelding dat dit verschijnsel, hoewel zelden genoemd, 
waarschijnlijk zeer wijd verbreid is. 

De lage waardering van het Sarnami komt op velerlei manieren tot uiting. 
Allereerst een aantal overgeleverde typeringen bij zijn sprekers. Deze 
berusten op vooroordelen en missen eike wetenschappelijke grond. 
Zo zou het Sarnami geen taal zijn, omdat het geen grammatica bezit. 
Hier bedoelt men kennelijk een geschreven grammatica. 

Voorts zou het aili-gailf(letterlijk: ik kwam - ik ging, een naam waarin 
de tegenstelling met het hoogwaardige maim äyä  - maim gayä (Hindi) 

tot uiting komt), tütal boB (van het Hindi afgebrokkelde taal) of @[F 
phÜ!r bhGä (gebroken en'gebarsten taal) zijn en zou het geen mooie 
taal zijn door het gebruik van hulpwerkwoordsvormen als bÜ!z bate 
en b i  (= ik ben, jij bent en hij is) of zou het achtervoegsel -va achter 
zelfstandige naamwoorden lelijk zijn (b.v. ghawä - het huis). 

Het duidelijkst blijkt de geringe waardering uit de verdeling in functies. 
Op basis van Fergusons indeling kunnen wij de verdeling in functies 
van de hooggewaardeerde en laaggewaardeerde talen bij Sarnami spre- 
kers opstellen. In dit schema zullen wij van de belangrijkste functies 
van talen in de Sarnami cultuursfeer nagaan aan welke taal een functie 
is toebedeeld. Een + -teken betekent dat het antwoord bevestigend is, 
een --teken is ontkennend en een 11 -teken betekent: wisselend. 

1. Moedertaal 
2. Dagelijkse omgangstaal 
3. Onderwijstaal 
4. Religieuze taal 
5. Politieke podiumtaal 
6. Culturele podiumtaal 
7. Lezing, toespraak 
8. Radio, T.V.-taal 
9. Taal in films 

10. Taal in proza 
1 1. Taal in poëzie 
12. Taal in zang, toneel 
1 3. Taal in maandbladen, 

boeken en tijdschriften 
14. Reclame-teksten radio, 

T.V. en pers 
15. Voorlichting aan het pu- 

bliek via pers, radio, 
T.V. en podium 

16. Namen van verenigingen, 
gebouwen en tijdschriften 

vóór 
1975 

Hindi/ 
Urdu 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Sanskrit/ 
Arabisch 

- 
- 
+ - 
+ 

- 
- 
- 

+ - 
- 

+ - 
- 

- 

+ 

 erde del in^ in functies van talen die in de Hindostaanse cultuursfeer een rol 
spelen. 



Hierbij moet opgemerkt worden dat overal waar nu in de kolom Sarnami 
_+ staat, dit voornamelijk te danken is aan Sarrìami emancipatorische 
aktiviteiten in Nederland, op de voet gevolgd door Suriname. Een eman- 
cipatie die ingeleid is door de Sarnami-beweging (de sarnami-Ändolan). 

Deze beweging heeft zich nooit anti-Hindi o f anti- Urdu opgesteld, 
doch heeft steeds benadrukt dat voor het voortbestaan van het Hindi, 
Urdu, Sanskrit en Arabisch als waardevol Surinaams cultuurbezit het van 
vitaal belang is het Sarnami overlevingskansen te bieden door af te  
rekenen met  gevoelens van minderwaardigheid t.a.v. de eigen moeder- 
taal en het Sarnami ook die hooggewaardeerde functies te doen inne- 
men die slechts aan het Hindi en Urdu worden voorbehouden. 

De Sarnami-beweging is voorts gekant tegen taaldominantie in het 
veeltalige Suriname en pleit voor het verlenen van de status nationale 
taal door de Surinaamse overheid aan in principe alle Surinaamse talen. 
Deze stap dient niet zonder beleidsconsequenties te blijven. 

Van de talen buiten de Hindostaanse cultuursfeer waarmee het Sarnami 
in een relatie staat, zijn het Sranan Tongo en het Nederlands van be- 
lang wanneer wij opnieuw nagaan welke voor het voortbestaan van het 
Sarnami een bedreiging vormen. De rol van het Caraïbisch Engels lijkt 
nu uitgespeeld en beïnvloeding door het Engels is indirekt, bijvoorbeeld 
op het gebied van de sport en de -techniek via het Nederlands. Van het 
Surinaams Javaans als vierde grote taal in Suriname gaat geen bedreiging 
naar het Sarnami uit. De beïnvloeding van het Javaans in de vorm van het 
overnemen van leenwoorden door het Sarnami is gering, bijvoorbeeld 
op het gebied van de voeding. 

De zuigkracht die vanuit het Nederlands en het Sranan Tongo op Sarna- 
mi sprekers uitgaat is groot. Voor het Nederlands als officiële landstaal 
in Suriname, taal van regering en bestuur, taal van onderwijs, recht- 
spraak, publiciteitsmedia, literatuurtaal, technische en wetenschap- 
pelijke taal is dit niet verwonderlijk. Het is de taal die in Suriname een 
onaantastbare positie heeft verworven en die als onderwijsmedium aan 
alle Surinamers onverminderd de beste toekomstvooruitzichten biedt. 
Hiertegenover staat het feit dat de doorsnee Surinamer, ondanks zijn 
kennis van het Nederlands, zich moeilijk identificeert met de Nederland- 
se cultuur. 

Het Sranan Tongo als lingua franca van Suriname wordt in het algemeen 
goed beheerst door Sarnami sprekers. Het is naast het Nederlands de taal 
tot inter-etnisch kontakt in de Surinaamse samenleving. Als taal van het 
culturele bolwerk Paramaribo, als een succesvol geëmancipeerde Su- 
rinaamse taal en als enthousiast gepropageerde taal door Creoolse natio- 
nalisten gedurende de laatste decennia is de invloed hiervan op het 
Sarnami en Sarnami sprekers zeer sterk te noemen. 

Door de discrepantie die bestaat in waardering van het Sarnami als moe- 
dertaal én als levensvatbare gesproken en omgangstaal verliest het terrein 
ten gunste van het Sranan Tongo en het Nederlands in Suriname; in 
Nederland ten gunste van het Nederlands. Het onderwijs in het Hindi 
en Urdu - in Suriname voornamelijk op particulier initiatief en in Ne- 
derland ook via welzijnsstichtingen - betrekt, op een enkele uitzon- 
dering na, het Sarnami niet bij de lessen. Het valt op dat vooral bij de 
jeugd in de agglomeratie Paramaribo, Nieuw-Nickerie en in Nederland 
van wegval van het Sarnami sprake is. Hiermee valt dan ook de basis 
weg waarop een succemoller Hindi- en Urdu onderwijs zou behoren te  
stoelen, aangezien ondanks alle verschillen hier sprake is van 'onderling 
verwante talen. Exacte gegevens op dit terrein zijn niet voorhanden, 
daar hier nooit onderzoek naar verricht is. Nu reeds mag aangenomen 
worden dat deze wegval alarmerend is, wanneer in aanmerking wordt 
genomen dat Hindostanen bijzonder gesteld zijn op behoud van hun 
cultuur en dat de ouders van hun kinderen verwachten dat dezen later 
op hun beurt zorgen voor cultuuroverdracht aan de volgende gene- 
ratie. 

Een invloedrijke factor in de taalsituatie is de gevoerde taal- en cultuur- 
politiek door de overheid. In Suriname is het Nederlands, zoals eerder 
gemerkt, de officiële landstaal. In het algemeen mag gezegd worden dat 
in de plurale Surinaamse samenleving de overheid naar buiten toe een 
niet zo duidelijke taal- en cultuurpolitiek voert. Een eerste erkenning van 
het Sarnami door de Surinaamse regering blijkt uit het installeren van een 
Spellingscommissie Sarnami door het Ministerie van Onderwijs, Weten- 
schappen en Cultuur in 1984. Deze commissie heeft in december dat jaar 
het rapport Romaanse spelling van het Sarnami uitgebracht met als in- 
houd een voorstel met betrekking tot standaardisatie van een fonema- 
tisch verantwoorde en praktisch hanteerbare geromaniseerde spelling van 
het Sarnami. In paragraaf G. van deze inleiding plaats ik bij de voorge- 
stelde spelling enkele kanttekeningen. 

De Nederlandse overheid stelt zich op het standpunt dat Surinamers in 
dit land Nederlanders van nationaliteit zijn en dat zij zich dientengevolge 
hier dienen aan te passen. Op het gebied van onderwijs in eigen taal en 
cultuur (in beleidskringen afgekort als: OETC) is het beleid t.a.v. ailoch- 
tonen erop gericht om naast het reguliere Nederlandse onderwijs enige 
ruimte te scheppen voor onderwijs in de officiële taal van het land van 
herkomst. In Suriname is evenwel de officiële taal het Nederlands! 
Thans valt bij de Haagse Gemeentelijke overheid enige schuchtere bereid- 
heid te bespeuren om in te gaan op initiatieven uit de Surinaamse ge- 
meenschap om ook het Sarnarni, het Hindi en het Urdu bij het OETC aan 
bod te laten komen. 



E. Karakteristieke eigenschappen van het Sarnami 

In deze paragraaf geven wij per grammaticaal gebied een overzicht van in 
het oog springende karakteristieke eigenschappen van het Sarnami, waar 
nodig vergeleken bij de bekende hem omringende talen. Ter verduidelij- 
king geven wij verwijzingen naar de betreffende paragrafen. ' 

a. Op het gebied van klemtoon 

Aangezien dit gebied in deze grammatica weinig ter sprake is gebracht en in 
het algemeen bij Noordindiase talen een weinig onderzocht onderzoekster- 
rein is, volstaan wij met het opnoemen van twee algemene karakteristieken. 

1. De sterke wisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen 
zoals wij die in het Nederlands en het Sranan Tongo kennen, is niet pri- 
mair in het Sarnami, Hindi en Urdu. Van groter belang is de afwisseling 
van korte en lange klinkers. Dit betekent niet dat in deze talen geen 
klemtoon bestaat of dat er tussen de lengte van een kiinker en de klem- 
toon geen verband bestaat. Om een bepaald effect te verkrijgen kan een 
spreker elke gewenste lettergreep extra benadrukt uitspreken. Het ligt 
buiten het kader van dit boek om verder op dit aspect in te  gaan. 

2. Uitbreiding met voor- en achtervoegsels brengen in het Sarnami terwille 
van de ritmiek klankveranderingen teweeg (zie b.i. par. 1.2.3.2. en alle 
hoofdstukken met voorbeelden van de uitbreidingsachtervoegsels -hi en 
-hu b.v. par. 1.2.10). 

b. Op het gebied van de spraakklanken 

1. Met het Hindi en het Urdu heeft het Sarnami gemeen dat naast niet- 
genasaleerde klinkers er ook genasaleerde bestaan. Deze nasalering wordt 
in deze grammatica bij de voorbeelden weergegeven door een m achter 
elke genasaleerde klinker. 
De klinkers op ons lijstje van Sarnami spraakklanken op de pagina's 29 
en 30 hebben naast zich dus waar mogelijk een genasaleerde vorm. Het 
Nederlands en het Sranan Tongo kennen zulk een nasalering niet. 

2. Met het Hindi en het Urdu heeft het Sarnami ook gemeen dat de stemloze 
en stemhebbende medeklinkers (de z.g. ploffers) telkens paren van niet- 
geaspireerde en geaspireerde vormen hebben, m.a.w. naast de ka, ga, ta, 
da, pa, ba etc. bestaan ook medeklinkers die met een ha uitgesproken 
worden, dus kha, gha, tha, dha, pha, bha etc. Het Nederlands en het 
Sranan Tongo kennen dit verschijnsel niet. 

3. Anders dan in het Hindi en het Urdu kent het Sarnami bij de klinkers 
naast de a, e en o de korte vormen i, i: en 6.  Zie hiervoor het lijstje van 
de Sarnami klinkers op de pagina's 29 en 30. 

4. Enkele Sarnami spraakklanken verschillen in een aantal gevallen syste- 
matisch van Hindi en Urdu spraakklanken. 

a. Sarnami ja is HindilUrdu za: 

levend 
tijdperk 
plezier 
aarde 
zeker 

Sarnami 

jindä 
j amänä 
majg 
j m i n  
janir 

b. Sarnami ba is HindilUrdu va: 

HindiIUrdu 

zindä 
zamZnä - 
maza - 
zamin 
zariir 

c. Sarnami pha is HindilUrdu fa: 

Sarnami Hindi/Urdu 

een fakir 
phikir fikar zorgen 
hap(h)tä een week 

geweldig 
de Veda's 
Vishnu 
de regen 
vergif 

Sarnami 

bis3 
Bed 
Bisnu 
barkhä 
bikh 

d. Sarnami ra is HindilUrdu la: 

Hindi/Urdu 

visal 
Veda 
ViSnu 
varsä 
vis 

bär 
sär - 
murai 
ke tare 

Sarnami 

bal 
sälä 
mÜlT 
ke tale 

HindiIUrdu 

haren 
een broer van de echtgenote 
ramenas 
onder 



e. Samami sa is HindilUrdu ia: 

I Sarnami 

sänti 
bisäl 
des 
kust7 
surü 

vrede 
geweldig 
een land 
worstelen 
het begin 

f. Sarnami kha/(s)is Hindi q: 

I Sarnami I Hindi I I 
barkhä 
bikh 
b hakha/ b häsä 

var@ 
vis 
b häsä 

de regen 
vergif 
taal 

c. Op het gebied van woordsoorten, woorden en woorduitbreiding 

1. De lidwoorden van bepaaldheid de en het zoals het Nederlands die als 
woordsoort kent, bestaan niet in het Sarnami. Deze functie wordt in het 
Sarnami vervuld door de achtervoegsels -va, iyä en -auna bij zelfstandige 
naamwoorden (zie par. 1.2.3.2 e.v.) en door -ka, -kavä en -kanä bij bij- 
voegelijke naamwoorden (zie par. 2.1 e.v.). 

2. Het voorzetsel zoals het Nederlands het kent, wordt in het Sarnami, 
Hindi en Urdi achter het woord geplaatst waarmee het in een betrekking 
staat (zie par. 6.). Wij kiezen hier daarom voor de term achterzetsel. 

3. In onbenadrukte positie, wanneer duidelijk is wie of wat als onderwerp 
in de zin bedoeld wordt, kunnen de persoonlijke voornaamwoorden 
worden weggelaten in het Sarnami, Hindi en Urdu (zie par. 9.5.). Van 
de uitgang van het vervoegde werkwoord is n.l. de persoon, het getal en 
de tijd reeds af te leiden. Het Nederlands en het Sranan Tongo kennen 
dit verschijnsel van weglating van het persoonlijk voornaamwoord niet. 
Westerse talen als het Spaans en Latijn kennen dit verschijnsel ook. 

4. Bij de persoonlijke voornaamwoorden kent het Sarnami niet het Neder- 
landse onderscheid bij de 3e persoon enkelvoud: hij (mannelijk), zij 
(vrouwelijk) en het (onzijdig). Bij de in het Sarnami in enkelvoud en 
meervoud gebruikte i (d i t ,  deze), ü (dat, die), i sabh en Ü sabh (die, zij) 
speelt de afstand (of richting) van de spreker tot het besprokene een 

rol (zie par. 4.2.3.). Bij bepaalde samengestelde werkwoorden speelt de 
kwestie van richting ook een rol (zie b.v. par. 9.1 1.2.3.). In dit geval 
de richting waarin de handeling zich ontwikkelt. 

5. Een rijk gevarieerd en omvattend verschijnsel in het Sarnarni betreft 
uitbreidingen en verdubbeiingen die bij haast alle woordsoorten zijn te 
zien. Deze komen voor als voor- en achtervoegsels (zie par. 10.); de na- 
drukachtervoegsels -hi en -hu (zie b.v. par. 1.2.10 en 2.5); samenstellingen 
(zie b.v. par. 1.5, 3.3.2., 9.11. en 9.12.); verdubbelingen en echo-woor- 
den (zie b.v. par. 1.5.2., 1.5.3., 2.9., 9.12.3.2. en 9.12.3.3.). 

6. In tegenstelling tot het Hindi en het Urdu is het in het Sarnami niet van 
belang te weten of een zelfstandig naamwoord mannelijk dan wel vrou- 
welijk is. Het woordgeslacht heeft in het Sarnami zo goed als geen in- 
vloed (zie par. 1.3 en 2.7.1 .). Voor de vervoeging van Sarnarni werkwoor- 
den betekent dit dat er slechts één neutrale vervoeging bestaat (zie par. 
9.). Het onderscheid in een mannelijke en een vrouwelijke vervoeging zo- 
als het Hindi en Urdu dat kent, komt in het Sarnami niet voor. Wat dit 
betreft is het Sarnami dus een gemakkelijkere taal dan beide andere. 

7. Het specifiek Surinaamse karakter van het Sarnami, naast het op Suri- 
naams grondgebied op unieke wijze samengaan van het Bhojpuri en 
Avadhi, komt vooral tot uiting in de leenwoorden uit de omringende 
talen en; voorbeelden van volksetymologie (zie onder 8 hierna). Leen- 
woorden komen in het Sarnarni bij haast alle woordsoorten voor (zie 
aldaar). Deze beïnvloeding beperkt zich tot het gebied van woorden. 
(Is slechts lexicaal). Historisch kan men deze beïnvloeding als volgt 
indelen: 

a. Leenwoorden die de Brits-Indische immigranten reeds in India in hun 
talen kenden: 

botal - een fles (van het Engels: bottle) 
säbun - zeep (van het Portugees: sabáo) 
sabbal - een schop (van het Engels: shovel) 
rel - een trein (van het Engels: rail) 
mäc (N) - een lucifer (van het Engels: match) 
arkäth7 - een ronselaar (van het Engels?) 

b. Leenwoorden die al in de kontraktijd in Suriname of elders moeten zijn 
ontstaan: 

mañjhä - een opzichter (van het Engels: manager) 
katlis - een kapmes, een houwer (van het Engels: cutlass) 
girmit käte - een ellendige tijd doormaken (uit het Engels: 

agreement - overeenkomst) 



bref 

sikmän 

- brood (van het Engels: bread (?), het Nederlands: 
brood (?), Sranan Tongo': brede (?)). 

- ziek (van het Engels: sick man). 

c. Leenwoorden die grofieg na de kontrakttijd tot heden in Suriname 
(zijn) ontstaan: 

kairnän - een krokodil (van het Sranan Tongo: kairnan) 
a r k 3  (N) - een krokodil (van het Caraïbisch Engels: aligeta 

(alligator) 
saibänä - een grasweide (van het NederlandsISranan Tongo : 

savanne) 
v a ä  - een awara (een vrucht) (van het Sranan Tongo: 

awara) 
lamphu - een lamp (van het Sranan Tongo: lampu) 

d. Leenwoorden die na ongeveer 1970 in Nederland uit het Nederlands 
zijnlworden overgenomen: 

tramvä - de tram 
sibsTbi - subsidie 
groenteboervä - de groenteboer 
vries hove - vriezen 
flatvä c - de flat 

8. Het Sarnami kent naast de reeds in paragraaf A van de inleiding uitgeleg- 
de woorden SarnämlSarnämi nog een aantal fraaie voorbeelden van 
volksetymologie: 

a. De plaatsnaam Paradijs in het distrikt Nickerie is bij Sarnami sprekers al- 
daar bekend als Paramdes (een samenstelling van param en des: het ver- 
heven land). 

b. De plantage Croonenburg is in het Sarnami bekend als Karambhog (een 
samenstelling van karam en bhog: de plaats waar vele Brits-Indische kon- 
traktanten dus hun negatief karma hebben moeten inlossen. 

c. Met het hierboven reeds genoemde girmif käle (in algemene zin: een el- 
lendige tijd doormaken; uit het Engels: agreement - overeenkomst) 
wordt in bijzondere zin ook bedoeld het vijfjarig kontrakt dat de Brits- 
Indische immigranten als zeer ellendig en vernederend hebben ervaren. 
De samenstelling girmif bestaat uit de werkwoorden gire (vallen) en mite 
(weggevaagd worden). Vermeldenswaard is hier dat nakomelingen van 
Brits-Indische immigranten van de ex-kolonie Fiji in de Stille Oceaan 
hun Immigratiedag noemen: Girmit Day. 

d. Het Sranan Tongo woord sorjati (soldaat/soldaten) wordt in het Sarnami 

uitgesproken als surjäti (een samenstelling van sur en jäti: het volk der 
goden). 

e. De naam van de stad 's-Hertogenbosch wordt door oudere Sarnami spre- 
kers uitgesproken als Santokhambos (vrij vertaald: de stad van berusting 
(san to kh)). 

6. Algemene opmerkingen 

Het is hier de plaats om een aantal algemene opmerkingen te maken. 

In deze grammatica is geen apart hoofdstuk gewijd aan de volgorde van 
de woorden in een zin. Hier wordt volstaan met het aangeven van enkele 
algemene karakteristieken. In vergelijking met de woordvolgorde in het 
Nederlands kan van het Sarnami gezegd worden dat de plaats van een 
woord meer variatiemogelijkheden bezit. 

De basisvolgorde is als volgt: 

Met een voorbeeld 

1 2  3 4 1 4  2 3 
1. Ham roj dal-bhät khäilä - Ik eet elke dag d i l  met rijst 

Door volgordewijzigingen en accentverleggingen verkrijgt men verschil- 
lende betekenisnuances. Zo zijn o.m. ook mogelijk: 

1 3 2 4 1 4  2 3 
2.Ham dal-bhät roj khäilä - Ik eet elke dag d 2  met rijst 

2 1 3 4 2 4 1 3 
3. Roj ham dil-bhät khäilü - Élke dag eet ik dal met rijst 

3 1 2 4  3 4 1 2 
4. Däl-bhät ham roj khäilä - DäI met rijst eet ik elke dag 

4 1 2 2  3 1 1 4  2 3 
S .  Khäilä ham ( to)  roj d&'-bhät - Ik? Ik eet elke dag dil met rijst 

Het Sarnami kan men in principe aangepast in alle schriftsoorten ter 
wereld schrijven. Dit geldt overigens voor elke taal. In deze grammatica 
is gebruik gemaakt van het Romaanse of Latijnse schrift omdat Sarnami 
sprekers dit schrift het best beheersen en het voor ons doel het meest 



effectief is. Bovendien is tot op heden dit het schrift waarin de meeste 
Sarnami teksten geschreven zijn. Daarnaast bestaat een bescheiden tra- 
ditie om het Sarnami ook in het devanagari-schrift (n.b. een lettergre- 
penschrift) te schrijven. 
Vandaar dat wij in de lijst van Sarnami spraakklanken (zie de pagina's 29 
t/m 32) ook dit schrift hebben vermeld. De indeling en volgorde van deze 
spraakklanken hebben wij op dit schrift gebaseerd. Dit wetenschappelijk 
zeer verantwoord schrift is n.l. uitermate geschikt om het Sarnami con- 
sequent en effectief weer te geven. Dit kan niet gezegd worden van het 
Romaanse schrift, aangezien dit systeem onvoldoende lettertekens be- 
zit om alle Sarnarni klanken weer te geven. Vandaar dat in de weten- 
schappelijke spelling gebruik wordt gemaakt van de uitspraak verdui- 
delijkende tekens (puntjes en streepjes bij de lettertekens, de zogenaam- 
de diacritische tekens). 

Deze tekens zijn er juist om een eenduidige uitspraak te garanderen. 
De lezer kan bij mijn uitleg en bij het zien van een ingewikkeld lijkende 
schrijfwijze misschien afgeschrikt worden. Het is daarom noodzakelijk 
de regels van deze schriifwijze onder paragraaf G eerst door te nemen 
en met  teksten uit de bijlagen te oefenen. Succes is gegarandeerd! 

In Sarnami gelederen bestaat een populaire schrijfwijze die gebaseerd 
is op de wetenschappelijke en die het meest gangbaar is. Hier worden 
b.v. de puntjes en de streepjes vanuit econom%ch oogpunt niet geschre- 
ven wanneer zij niet strikt noodzakelijk zijn. Voor de nieuwste ont- 
wikkelingen zie paragraaf G. 

In het voorwoord noemde ik reeds een paar argumenten waarom ik de 
gangbare beschrijving van de Nederlandse grammatica als grondslag van 
deze beschrijving van de Sarnami grammatica bewust gekozen hebben. 
Ook het doel van deze keuze noemde ik. Wil deze grammatica ten dienste 
van de emancipatie van het Sarnarni gesteld worden, dan dienen de Sar- 
nami sprekers bereikt te  worden. De beschrijving van een grammatica die 
zij het best kennen is die van het Nederlands vanwege het Nederlands on- 
derwijs dat zij in Suriname of in Nederland hebben genoten. Het schrift 
dat zij het best kennen is het Romaanse dat ook voor het Nederlands 
gebruikt wordt. 

Voor taalkundig geschoolden en (andere) niet-Sarnami sprekers, voor 
wie ik met deze grammatica het Sarnami ook poog toegankelijk te  
maken, moet deze aanpak geen bezwaar zijn. Door de keuze voor deze 
aanpak moest de eigen aanpak die het Sarnami op basis van zijn eigen 
structuur nodig heeft, verwaarloosd worden. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat hier en daar enkele beschrijvingen geforceerd in een voor het Sar- 
nami vreemd keurslijf geperst zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
achtervoegsels -va, -iyä-en-aunä (zie par. 1.2.3.) die de functie van de 
Nederlandse lidwoorden van bepaaldheid hebben, de achterzetsels 

(zie paragraaf 6) en de Sarnami samengestelde werkwoorden die zich 
heel anders gedragen dan Nederlandse (zie b.v. paragraaf 9.1 1 .). 

De gevolgde methodiek bij het beschrijven van de grammaticale verschijn- 
selen van elke woordsoort is in grote lijnen het volgende: eerst wordt 
uitgelegd wat onder de bedoelde woordsoort wordt verstaan; dan volgt 
een beschrijving van de belangrijkste grammaticale verschijnselen, telkens 
aan de hand van voorbeeldzinnen verduidelijkt, waar noodzakelijk ge- 
volgd door opmerkingen, uitzonderingen etc.; aan het eind van elk 
hoofdstuk volgen meestal bijzondere kenmerken als de plaatsing van 
de nadrukachtervoegsels -hi en -hu, samenstellingen, verdubbelingen, 
echo-woorden en leenwoorden. Typisch Nickeriaanse verschijnselen 
worden met (N) aangegeven. Ten overvloede zij hier opgemerkt dat het 
van realisme getuigt de vele ingeburgerde leenwoorden in het Sarnami 
te aanvaarden als taalverrijkende elementen die (zijn) ontstaan in de 
ontwikkeling van het Sarnami, waarmee het zijn uniek en verrassend 
aanpassingsvermogen bewijst. 

Als bijlagen zijn bij paragraaf 11. gevoegd: enkele Sarnami teksten in 
diverse schriftsoorten en een integraal leerplan met het Sarnami als 
onderwijsmedium en doel naar het Hindi. en het Urdu toe. Nadere 
uitleg is in de bijlagen zelf te vinden. Het boek wordt afgesloten met 
een literatuurlijst. 

Nogmaals zij vermeld dat deze grammatica niet de bedoeling heeft 
volledig te zijn. Suggesties en eventueel afwijkende inzichten die ver- 
werkt kunnen worden in een mogelijk volgende editie van dit boek zijn 
van harte welkom. 

Enkele woorden over de wijze waarop de in deze grammatica voorko- 
mende voorbeelden en voorbeeldzinnen verkregen zijn, zijn hier nodig. 
Het is haast overbodig te vermelden dat ik een Sarnami moedertaal- 
spreker ben. De meeste voorbeelden en voorbeeldzinnen komen uit 
mijn verzameling notities die ik tijdens en na nu meer dan 20 jaar duren- 
de observaties van Sarnami sprekers steeds heb genoteerd. Een aantal 
komt voort uit mijn herinnering aan situaties uit mijn jeugd of bekende 
sociale situaties. . 
Een ander deel is verkregen tijdens bewuste vragen aan of gesprekken 
en op de band opgenomen interviews met Sarnami sprekers in Neder- 
land. Het inzicht in beide varianten van het Sarnami werd vergemak- 
kelijkt doordat ik zowel in Nickerie als in de overige Sarnami distrikten 
heb gewoond. 

Ik heb met de presentatie van het grammaticale materiaal hier niet de 
bedoeling het Sarnami te standaardiseren, doch slechts weer te geven wat 
zich als Sarnami presenteert. Vandaar dus ook het vermelden van de 
naast elkaar voorkomende variante vormen. Als zodanig vertoont het Sar- 



nami typisch het karakter van een gesproken volkstaal met vaak Bhojpuri 
en Avadhi verschijnselen als variante vormen (zie bijboorbeeld het werk- 
woord par. 9.). 
Uit het geheel moge voor de Sarnami spreker duidelijk worden dat anders 
dan doorgaans gedacht wordt, zijn moedertaal grammaticaal geheel an- 
ders in elkaar zit dan het Hindi en Urdu en daarom een andere. taal is 
dan deze twee talen, die in hun grammatica niet van elkaar verschillen. 

De grammaticale verschillen tussen het Sarnami enerzijds en het Hindi/ 
Urdu anderzijds zijn overduidelijk zichtbaar in het integraal leerplan 
dat als bijlage achter in dit boek is opgenomen. 

Wij zien dat in het Samami zich grammaticale mogelijkheden van de 
Nieuw-Indo-Arische talen hebben ontwikkeld die verschillen van de 
mogelijkheden die in het Hindi en het Urdu gestandaardiseerd zijn. Bij 
elkaar redenen genoeg om deze Surinaamse en nu ook Nederlandse taal 
te  koesteren, te bestuderen en verder te ontwikkelen. 

G .  Sarnarni spraakklanken 

Hieronder volgt een opsomming van Samarni spraakklanken (klinkers 
en medeklinkers) gebaseerd op de volgorde van het devanagari-schrift. 
Dit schrift is een oeroud en wetenschappelijk perfect in elkaar zittend 
lettergrepenschrift dat uitermate geschikt is om het Sarnami schriftelijk 
weer te geven. In de lijsten ontbreken de nasalerinaen van de klinkers - 
en klinkercombinaties. 

K L I N K E R S  

ab, h i t  
- 
am 

- 
insan 
- 
i 

u l ~ ä  

Aangepaste 
SCS-spelling 
(populair) L Devanagari 

ab,  Iiat! 

am 

insan 

i 

ulta 

Wetenschap- 
pelij ke 

transcriptie 
in het 

Romaanse 
schrift 

in 
begin- 
positie 

Nederlands 

Voorbeeld in 
het Sarnami 
in de weten- 
schappelijke 
transcriptie 

in 
midden- 
positie 

nu, weg jij! 

een manje 

een niens 

dit, deze 
hij, zij 

omgekeerd 

Devanagari 

in 
begin- 
positie 

in 
nidden- 
positie 

7 

h 

C 

-h % 

t 

-h 

?,T 

t 

Wetenschap- 
pelijke 

transcriptie 
in het 

Romaanse 
schrift 

Voorbeeld in 
het Sarnami 
in de weten- 
schappelijke 
transcriptie 

M E D E K L I N K E R S  

- 
U 

r$, 

kirpä 

ek, 

èkke 

ainä 

os, 

Òharo 

aurat 

kahäm 

punah 

'F, 'F I (ka), ( q 3  

Devanagari Voorbeeld in 
het Sarnarni 
in de weten- 
schappelijke 
transcriptie 

Wetenschap- 
pelijke 

transcriptie 
in het 

Romaanse 
schrift 

kaun 
waqt 

khet 

gasb 

gh5n 

Aangepaste 
$CS-spelling 
(populair) 

u 

rishi 

kirpa 

ek, 

ekke 

aina 

0% 

oharo 

aurat 

kahan 

punah 

Vederlands 

die, dat 
hij, zij 

een wijze 
een ziener 

genade 

één, 

slechts één 

een spiegel 

dauw, 

ook ginds 

een vrouw 

waar 

wederom 

Aangepaste 
SCS-spelling 
(populair) 

kaun 
waqt 

khet 

garib 

gham 

Nederlands 

w ie 
tijd 

een akker 

arm 

zonlicht 



Voorbeeld in 
het Sarnarni 
in de weten- 
schappelijke 
transcriptie 

Wetenschap- 
pelijke 

transcriptie 
in het 

Romaanse 
schrift 

Devanagari Voorbeeld in 
het Sarnami 
in de weten- 
schappelijke 
transcriptie 

Devanagari Wetenschap- 
pelijke 

transcriptie 
in het 

Romaanse 
schrift 

Aangepast! 
SCS-spellin 
(populair) 

Aangepaste 
SCS-spelling 
(populair) 

Nederlands Nederlands 

(na) 

(ca) 

( W  

Ci 4, (za) 

CiW 
(3 

( r 4  
(bhal 

(*a) 

:na) 

:tal 

, tha) 

dal 

bhal 

na) 

fa) 

ba) 

bha) 

ma) 

Lahkä 

cor 

chÜz 

jadü, 
zindä 

j h o g  

kaiñci 

r o c  

fhele 

dar 

larkä 

dhelä 

calhe 

lhan. 

tarkä< 

ihorä 

ieva 

i hän 

) h a k  

la t t i  

)hul 

aristä 

lul 

I haj an 

?US 

yäd 

;iaa 

l a @ Ü  

Veda 

Wähid 

iänti 

b häsä, 

barkhä 
(van Sans- 
krit: varg) 

säbun 

har 

yad 

riba 

laraku 

Veda 

Wahid 

shanti 

bhasa 
(bhasha) 

barkha 

(varsha) 

sabun 

har 

herinnering 

een rivier 

een vechtersbaas 

de Veda's 

Wahid (een 
persoonsnaam) 

vrede, 

taal 

Lanka 

cor 

churi 

j adu, 
zinda 

jhori 

kainci 

roti 

thele 

dar 

larka 

dhela 

:arhe 

handa 

arkari 

hora 

lev 

Ihän 

h a k  

iattä 

lhul 

arista 

u1 

Sri Lanka 

een dief 

een mes 

tovenarij, 
levend 

een buidel 

een schaar 

een roti 

duwen 

vrees 

een kind 

een steen 

klimmen 

:en vlag 

yoente 

:en beetje 

:en god, 
:en engel 

.ijst 

:out 

:en blad 

ren bloem 

en engel 

en os 

en loflied 

en muis 

regen 

' i  

zeep 

een ploeg 

In Sarnarni gelederen bestaan sedert de aanvang van de emancipatie on- 
duidelijkheden over de juiste spelling van deze taal in het Romaans 
schrift. Het gevolg is dat een ieder min of meer een eigen spelling er op 
na houdt, wat niet bevordelijk is voor een consequente weergave. In 
deze situatie poogt de Spellingscommissie Sarnami (SCS) duidelijkheid 
te verschaffen en doet voorstellen. aan de hand om te komen tot een 
verantwoord spellingssysteem. Deze commissie heeft zeer belangrijk 
werk verricht en de voorstellen brengen ons dichter bij het doel. Op en- 
kele punten ben ik echter een andere mening toegedaan. Daarom ge- 
bmik ik een op de SCS-voorstellen gebaseerde eigen spelling. 

Mijn belangrijkste bezwaren zijn in het kort de volgende: 

Het uitvoerig gebruik van de uitspraak verduidelijkende tekentjes - de 
zogenaamde diacritische tekens - dient voorbehouden te blijven aan het 
woordenboek, leerboeken en in leersituaties. Voor het algemeen ge- 
bruik moeten deze tekens tot het uiterste beperkt blijven en wel in die 
gevallen waar misverstanden dreigen. Het schijven van het accent aigu 

b 

bhajan 

mus 



(' ) zelfs in woorden als Sarnámi en Hindustáni is overbodig, aangezien 
de woorden Sarnami en Hindustani (zonder accent 'aigu) ai zulk.een ver- 
trouwd woordbeeld hebben, dat vergissing niet mogelijk is. Het beginsel 
vertrouwd woordbeeld dient hoog in het vaandel te blijven. 

2. Een belangrijk bezwaar is dat de voorstellen niet het resultaat zijn van 
empirisch onderzoek. Het is mijn ervaring met Sarnami cursisten dat 
zij al na enkele teksten in het Romaanse schrift het systeem begrijpen 
en moeiteloos een tekst zonder diacritische tekens kunnen voorlezen. 
Men vergelijke hieronder de voorbeeldteksten f en g met elkaar. De 
SCS-spelling vertoont, anders dan zij beoogt, door het overdadig ge- 
bruik van diacritische tekens een storend en onrustig woordbeeld. Bo- 
vendien wordt juist hierdoor het door de SCS aanbevolen economisch 
beginsel overtreden: bij de kleine tekst f zijn al 47 extra handelingen 
voor het aanbrengen van de accenttekens nodig, die in tekst g niet nodig 
blijken. Het geheel vormt hier dan ook een rustig beeld. 

3. Het voorstel om de w in een aantal gevallen in plaats van de v te ge- 
bruiken is niet gelukkig en zal tot verwarring leiden. De commissie con- 
stateert aan de ene kant het ingeburgerd gebruik van de v in persoons- 
namen als: Vidya, Varsha, Vishnu, Vinay, Vandana en beveelt aan de 
andere kant het gebruik van de w aan. Het is mijn mening dat de v naast 
het voorkomen in persoonsnamen zulk een vertrouwd woordbeeld ople- 
vert ook in woorden van culturele en religieuze aard, dat de w hier con- 
sequent dient te worden afgewezen. 
Enkele voorbeelden: Veda, Vishnu, Bhagavan, deva, seva, Bhagavad 
Gita. 

De volgende vertaalde teksten geven een beeld van het Sarnami in diver- 
se schriftsoorten weer. De inhoud is verzonnen en aan het woord is een 
meisje. 

a. m, T$ Hindi en Urdu in het devanagari-schrift 

b. Hindi en Urdu in de wetenschappelijke versie van het Romaans schrif2 

Yah merä ghar hai. y&-%  ma^ apane m=-bäp ke säth raht; hum. 
Ham do bhäraur do bahanem hairri. Mere b h z b v e  h a k .  Mairh chot; 
hum. Men bahan mujhse c h o c  hai. Msj? bäzär se sämän &haGd läti 
haim. PitäjT naukan karte haim. Hamärä ghar sundar hai. Pahle ham 
Sarnäm mem rahte the. Vahärh mere nänä aur nänTrahte h a i k  Mere 
dädä aur däd? bh; vah= rahte haim. Ve hamko citthiyäm likhte haiin. 
Kuch dinom mem mere nänä aur nän; yahäm äyenge. Tab ve hamäre 
säth rahenge. Agale säl dädä aur dädTbG hamäre yaham ayenge. Mairh 
unko bahut pyär kartThÜm. 

c. mzfi- Sarnami in het devanagari-schrift 

d. Sarnami in het Urdu of  nasta'liq-schrift ;@y 



e. Sarnami in de wetenschappelijke versie van het Romaans schrift 
-- - 

I hämar ghar hai. Himyä ham äpan mai-bap ke sathe rahilä. Hamlog 
dÜi bhäi  aur d u r  bahin bicin. Hamär bhaivan baykä hairh. Ham chotä 
bat: Hamär bahin hamse chotä hai. Maiyä bajär se saudä k k  läve hai. 
Bappä käm kare hai. Hamär ghar mooi hai. Pahle hamlog Sarnäm mem 
rahat rahl% Humvä hamär nänä aur näm rahe haim. Hamär äjä aur äjT 
bh? humvä rahe haf i .  Ü sabh hamlogan ke citth? likhe h a i h  Kuch din 
mem nänä aur n&Thimyä aiyem. Tab Ü sabh hamlogan ke lage rahiyem. 
Ü baris äjä aur äjT bh? hamlogan ke lage aiyem. Ham Ü sabhan ke bahut 
cähilä. 

f. Samami in het Spellingsvoorstel van de Spellingscommissie Sarnami 
(SCSI 

I hamár ghar hai. Hinyá ham ápan mái-báp ke sáthe rahilá. Hamlog dui 
bhái aur dui bahin bálin. Hamár bhaiwan b a k á  hain. Ham choiá bhLi. 
Hamár bahin hamse choiá hai. Maiyá bajár se saudá kin láve hai. Bappá 
kám kare hai. Hamár ghar mooi hai. Pahle hamlog Sarnám men rahat 
rahli. Hunwá hamár náná aur náni rahe hain. Hamár ájá aur áji bhi 
hunwá rahe hain. U sabh hamlogan ke cit.hi likhe hain. Kuch din men 
náná aur náni hinyá aiyen. Tab u sabh hamlogan ke lage rahiyen. U 
baris ájá aur áji bhi hamlogan ke lage aiyen. Ham u sabhan ke bahut 

.. cáhilá. 

g. Sarnami in het door R.M. Marhé aangepaste Spellingsvoorstel van de 
Spellingscommissie Sarnami 

I hamar ghar hai. Hinya ham ápan mai-bap ke sathe rahila. Hamlog dui 
bhai aur dui bahin batin. Hamar bhaivan barka hain. Ham chota bati. 
Hamar bahin harnse chota hai. Maiya bajar se sauda kin lave hai. Bappa 
kam kare hai. Hamar ghar mooi hai. Pahle hamlog Sarnam men rahat 
rahli. Hunva hamar nana aur nani rahe hain. Hamar aja aur aji bhi 
hunva rahe hain. U sabh hamlogan ke citthi likhe hain. Kuch din men 
nana aur nani hinya aiyen. Tab u sabh hamlogan ke lage rahiyen. U 
baris aja aur aji bhi hamlogan ke lage aiyen. Ham u sabhan ke bahut 
cahila. 

h. Nederlandse vertaling van de Sarnami tekst. 

Dit is mijn huis. Hier woon ik met mijn ouders. Wij zijn twee broers 
en twee zusjes. Mijn broers zijn ouder dan ik. Ik ben klein. Mijn zusje 
is kleiner dan ik. Moeder haalt levensmiddelen van de markt. Vader 
werkt. Mijn huis is mooi. Wij woonden vroeger in Suriname. Daar 
wonen mijn grootouders. Mijn andere grootouders wonen er ook. 
Zij schrijven ons brieven. Over enige tijd komen grootvader en groot- 
moeder hier. Dan zullen zij bij ons logeren. Volgend jaar komen ook 
mijn andere grootouders bij ons. Ik houd erg veel van hen. 

3 5 

HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD 

1.1. Zelfstandige naamwoorden noemen voorwerpen, personen, 
planten, dieren en abstrakte begrippen. 

1.2. Woordstamvormen 

De stam van het zelfstandig naamwoord in het Sarnami 
kan aan het eind van het woord zowel een klinker als een 
medeklinker hebben. 

1.2.1. Enkele voorbeelden met klinkers: -:- jEtä een schoen 1 
- i  - gobh? een kool 
- u  - cattu een lekkerbek 
- u -  - darÜ - alcohol 

N.B.: Woorden op -e, -ai, -o en -au zijn zeldzaam. De woorden 
op -o zijn meestal ontleend aan het Sranan Tongo of het 
Engels. Voor voorbeelden zie par. 1.2.4.4.4. 

1.2.2. Enkele voorbeelden met medeklinkers: 

näk 
rog 
bägh 
lälac 
jahäj 
lät 
häth 
bäp 
gos 

een neus 
een kwaal 
een tijger 
hebzucht 
een schip 
een schop 
een hand 
een vader 
vlees 

1.2.3. In het Sarnami hebben zelfstandige naamwoorden in het 
algemeen een korte en een lange vorm. 



1.2.3.1. De korte vorm is de stam van het woord. 

Voorbeelden: 

kuttä - een hond 
- een boom 

ghar - een huis 
dholak - een trommel 

1.2.3.2. Bij de lange vorm wordt de stam van het woord uitgebreid 
met de uitgangen -vÜ, -iyä of -)G en in sommige gevallen met 
-aunä. 
Uitbreiding met deze achtervoegsels brengt - ter wille van de 
ritmiek - een klankverandering van de voorgaande klinker, 
meestal een verkorting, met zich mee. 

*) N.B.: met het accent op -dih- 

Voorbeelden: 

1.2.3.2.1. Opmerkingen: 

bet; - bétavä - bgfauvä - de zoon 
ghorä - ghòpä - het paard 
gadahä - gadav;*)- de ezel 
b e c  bitiyä - de dochter 
läthT - lathiyä - de stok 

Een klein aantal woorden heeft in de stam reeds de uitgang 
-vä, -iyä of -aunZ 

1.2.3.2.1 . l .  De -va-woorden vormen hier hun lange vorm door een rit- 
mische- of klankverandering binnen het woord, waarna -va 
achter het woord gevoegd wordt. 

Voorbeelden: (bürhä) -bu*avä - bu.auvä - de oude man 
tävä - tauvä - de bakplaat 
lävä - lauvä - gepofte rijst 

1.2.3.2.1.2. De verlengde vorm bij de 4yä-woorden wordt verkregen door 
de -i waar nodig te verlengen tot -c en de uitgang -va toe te 
voegen. 

1.2.3.2.1.3. In het geval van woorden die eindigen op -auna wordt de 
slotklank -Ü vervangen door -va. 

Voorbeelden: 

Voorbeelden: l khilaunä - Uila? speelgoed 1 
bichaunä - bichaunva - slaapgerei 
baunä - baunva dwerg 

takiyä - tal& - het kussen 
pahíyä - pahTvä - de wiel 
thariyä - tharTvä - de koperen schaal 
bu.iyä - bürhivä- de oude vrouw 
dTyä - dTvä - het aarden lampje 

1.2.4. In dit stadium van onderzoek kan niet met volledige zekerheid 
gezegd worden welke algemene en bijzondere regels voor welke 
woorduitgangen bij het aannemen van een (of meer) van deze 
uitbreidingen gelden. Hiervoor is deze kwestie te weinig 
onderzocht. Het voorkomen van dubbelvormen en regelmatige 
uitzonderingen hier en daar bemoeilijken het vaststellen van 
zulke regels. Hieronder wordt gepoogd een aantal klaarblij-' 
kelijke regels te geven. 

1.2.4.1. De -va en de -iyä-uitgangen komen het meest voor, de -auna- 
uitgang het minst. 

1.2.4.2. Ofschoon in het Sarnami het geslacht in de verbuiging nauwe- 
lijks of geen rol speelt (zie par. 1.4.), bestaat er een tendens 
om de uitgang -va bij voorkeur aan vanouds mannelijke woor- 
den toe te voegen en de uitgang -iyä aan vanouds vrouwelijke 
woorden. Wat betreft de uitgang -auna: deze wordt op kleine 
schaal toegevoegd aan mannelijke woorden en wordt in het 
distrikt Nickerie frequenter gebruikt waar die ook voor vrou- 
welijke woorden kan worden gebruikt. 

1.2.4.3. Woorden eindigende op klinkers gedragen zich grillig. 

1.2.4.4. De volgende woorden worden in het algemeen uitgebreid 
met -va: 

1.2.4.4.1. Woorden die van oorsprong mannelijk zijn en eindigen op een 
medeklinker: 



moch - mijchvä - de snor 
häth - hathvä - de hand 
peT - peravä - de boom 
des - dgsvä - het land 
bär - barvä - het haar 
kän - kanvä - het oor 
ciräg - ciragvä - de lamp 
düdh - dudhvä - de melk 
tel - t8lvä - de olie - - 
a h  - aluvä , - de aardappel 
giläs - gilasvä - het glas 

Maar: enkele van deze woorden worden ook uitgebreid met 
- iyc  van onze voorbeelden de laatste drie: 

telvä of t8liyä 
aluvä of aluiyä 
gilasvä of gilasiyä 

1.2.4.4.2. Woorden die als mannelijk gevoeld worden: 

mañjhä - mañjhavä - de opzichter 
gadahä - gadahvä - de ezel 
ghoyä - ghiiyavä - het paard 
dädä - dadavä - de oom/de grootvader 
paka - pakavä - de (steen-)puist 
jütä - jutavä - de schoen 
kutta * - kutauvä - de hond 
büyhä - buyhauvä - de grijsaard 
cínavä - cinauvä - de Chinees 

* Voor de woorden kuttä, bürhä en cinavä zie ook de uitgang 
-aunä (par. 1.2.4.6.). 

1.2.4.4.3. Mannelijke woorden op -Ü ( 4 :  

därnkü - damkuvä - de rover 
bhälü -bhaluvä - debeer 
tärü - taruvä - het gehemelte 

ullü - ulluvä - de uil/de dwaas 
bhäri@ - bhamyuvä - de pantoffelheld 
buddhü - buddhuvä - de dommerik 
pettü - pgttuvä - de dikzak 
cattü - cattuvä - de lekkerbek 

1.2.4.4.4. Woorden eindigende op -o. Deze zijn zeldzaam. De voorbeel- 
den zijn ontleningen voornamelijk uit het Sranan Tongo. 
De -va-uitgang wordt vooraf gegaan door een -u-overgangs- 
klank. 

oto - iit0uvä*) - de auto 
godo - g6douvä - het wespennest/ 

een soort kalebasvrucht 
foto - fot0uvä - de foto 

*) Het distrikt Nickerie kiest hier voor: 8giyä  

1.2.4.5. De volgende woorden worden uitgebreid met -iyZ 

1.2.4.5.1. Vanouds vrouwelijke woorden op een medeklinker: 

nakiyä de neus 
dholak - dhijlakiyä de trom 

N.B. 1. Hier zijn ook mogelijk: ghamvG nakvä en @holakva. 
2. Van het woord sas (schoonmoeder) komt niet de ver- 

wachte uitbreiding met -iyC maar de vorm sasvävoor. 

1.2.4.5.2. Zowel oorspronkelijk mannelijke als vrouwelijke woorden 
op -T(-i) : 

Mannelijk: tel7 - tgliyä - de olieboer 
koyh: - koqhiyä - de melaatse 
SarnämT - Sarnamiyä - de Surinamer1 

het Surinaams 



Vrouwelijk: däyh7 - dayhiyä '- de baard 
gobhT - g6bhiyä - de kool 
mefii - m8Wyä - het dammetje 
bhäjT - bhajiyä - bladgroente 
p e e  - p6tiyä - de waterput 
gadah: - gadshiyä - de ezelin 
ghan - ghayiyä - de klok 

1.2.4.5.3. Vanouds vrouwelijke woorden op -Z (-u): 

daru - daruiyä - alcohol 
j h ä 6  - jharuiyä - de bezem 
alü - aluiyä - de aardappel 

N.B. Hier zijn ook mogelijk: daruvZ jharuvä, aluvä. 

1.2.4.6. Een klein aantal mannelijke woorden dat voornamelijk perso- 
nen en dieren noemt, wordt uitgebreid met -auna: 

bufiavä - burhaunä - de grijsaard 
cinavä - cinaunä - de Chinees 
kuttä - kutaunä - de hond 

N.B. 1. Hier is ook de uitgang -auva mogelijk 
(zie par. 1.2.4.4.2.). 

2. In Nickerie wordt het vrouwelijke woord (ding) 
regelmatig uitgebreid tot ciyaunä of caunä. 

1.2.5. Tussen de korte en lange vormen bestaat betekenisverschil, 
terwijl tussen de 3 lange vormen onderling dit niet het geval 
is. De korte vorm van een woord wordt in een algemene be- 
tekenis gebruikt om een onbepaaldheid uit te drukken. De 
lange vorm van een woord wordt gebruikt om een bepaaldheid 
uit te drukken. Om dit te verduidelijken volgen hier 3 voor- 
beelden van een woord dat kan uitgaan op -va of -yä: 

1. Ham Sarnäm se si1 mangaifi hai - 
Ik heb uit Suriname (een) vijzel(s) laten komen. 

2. Ham Sarnäm se ego si1 mangaifi hai - 
Ik heb uit Suriname een vijzel laten komen. 

3. Ham Sarnäm se silyä (of: silvä) mangail7 hai - 
Ik heb uit Suriname de vijzel laten komen. 

Uit zin 1. leidt de hoorder af dat de spreker een willekeurige 
vijzel heeft laten komen. Het kunnen ook meerdere vijzels 
zijn. 

Bij zin 2. gaat het slechts om één onbepaalde vijzel uit de 
soort. De korte vorm is in deze twee zinnen in een algemene 
betekenis gebruikt. 

Bij zin 3. weten zowel de spreker als de hoorder om welke 
bepaalde vijzel het hier gaat. Zij kunnen hem bijvoorbeeld 
in Suriname allebei gebruikt hebben of er reeds eerder over 
gesproken hebben. 

In een schema: 

kort en onbepaald: 

1. ghar 
mañjhä 

2. däfi  
b e g  
b ilär 

3. kuttä - 
tij 

I lang en bepaald: I 
gharvä 
mañjhavä 
daruiyä 
bitiyä 
bilariyä 
kut aunä 
ciy aunä (N) 

het huis 
de opzichter 
alcohol 
de dochter 
de kat 
de hond 
het ding 

1.2.6. Soms wordt de -iyâ uitgang gebruikt om een verkleinwoord 
aan te geven: 

dibbä - dibiyä - doos-doosje 

1.2.7. De uitgangen -va en -iya kunnen evenals de uitgangen -2, 
-au en -U ook gebruikt worden om genegenheid, lichte spot, 
minachting of afkeer uit te drukken. 
In het geval van vrouwelijke personen geeft de uitgang -iyä 
aan de betekenis van het woord ook een nuance van fijnheid, 
intimiteit en genegenheid : 

b e 6  - bifiyä - het dochtertje 
munnä - muniyä - het kindje 
patoh - patbhiyä - de schoondochter 



In het geval van mannelijke namen op -?kan de uitgang -iyä 
behalve genegenheid ook lichte spot uitdrukken. 
Wanneer -iyä verstrekt wordt tot -iyau, kan ook minachting 
worden uitgedrukt (hier bij 3 persoonsnamen): 

MotT - MOtiyä - M6tiyau 
Ban$ - Bansiyä - Bansiyau 
Bad5 - Badariyä - Badariyau 

Mannelijke persoonsnamen die uitgaan op een medeklinker 
kunnen worden uitgebreid met de uitgang -Z om naast gene- 
genheid ook lichte spot uit te drukken, en met -va minachting: 

Mohan - Mohanä - Mohanvä 
Lakkhan - Lakhanä - Lakkhanvä 
Baran - Bamä - Baranvä 
Rävan - Raunä - Ravanvä 
Lachman - - Lachmanvä 

Mannelijke woorden kunnen ook uitgebreid worden met de 
uitgang :au of -u om spot of afkeer uit te drukken: 

sär sarau - die "rotzak"! 
bufiavä - burhau - die grijsaard! 
ahTr - ahiru - die koeherder! 
siyär - siy aru - die vos! 

1.2.8. De uitbreiding met de bovengenoemde uitgangen drukt alleen 
de bepaaldheid van het betrokken woord uit. Door aan deze 
uitgebreide woorden de aanwijzende woorden i en Ü te laten 
voorafgaan wordt het verschil in richting enlof afstand aange- 
geven : 

1äthT - een stok 
lafhiyä - de stok - 
i lafhiyä - deze stok 

ghar - een huis 
gharvä - - het huis 
u gharvä - dat huis 

botal - een fles 
b9taliyä - - de fles 
u b6taliyä - die fles 

Opmerking: 
Het besef van richting of afstand tot het besprokene is bij de 
Sarnami-talige spreker zo sterk aanwezig dat hij ook in zijn 
Nederlands de neiging heeft om eerder aanwijzende voornaam- 
woorden dan bepaalde lidwoorden te gebruiken. Dus: 

(Haal) Breng dat mes voor me, i.p.v.: 
(Haal) Breng 't (het) mes voor me. 
(Hamär khartin churiyä läo, to!) 

1.2.9. Ook leenwoorden uit het Nederlands, het Sranan Tongo en 
het Engels nemen deel aan de -va- en -iyä-uitbreidingen: 

. Uit het Nederlands: 
1 

I 
meester - meestervä - de meester 
boek - boekvä - het boek 
tante - tantvä - de tante 

Uit het Sranan Tongo: 
- -- 

tafra - tafarä - tafarvä - de tafel 
preti - pale6 - palètiyä - het bord 
tiki - fikk? - fikiyä - de stok 
kwikwi - kukuhT - kukuhiyä - de kwikwi 

Uit het Engels: 

I 
manager - mañjhä - mañjhavä - deplantage- 

directeur, 
de bestuurs- 

opzichter 
cutlass - katlis - kaflisiyä - de houwer 
kitchen - kicin - kiciniyä (N) - de keuken 



1.2.10. Interessant is het verschillend gebruik van (leen-)woorden in 
Nickene vergeleken bij de rest van Suriname: 

oto - 
tij 
kukurü 
kicin 
bastä 
säkä 
hainsä 
kukuhT 
baigan 
bhärntä 

Nickene de rest van 
Suriname 

Otaiyä 
ciy aunä 

kicinyä 
bastavä 

baiganvä 

Otouvä 
cijvä 
kukurvä 

sakvä 

kukuhiyä 

bhanitvä 

de auto 
het ding 
de keuken 
de keuken 
de zak 
de zak 
de kwikwi 
de kwikwi 
de aubergine 
de aubergine 

1.2.10. Bij uitbreiding van zelfstandige naamwoorden met de nadruk- 
achtervoegsels -hi en -hu worden ook hun respektievelijke kor- 
te vormen -e en -o gebruikt. -Hi en -hu leggen een sterkere 
nadruk dan -e en -o. De twee eerste worden alleen toegevoegd 
aan onbepaalde woorden;# terwijl -e en -o zowel aan bepaalde 
als aan onbepaalde woorden kunnen worden toegevoegd. 
In het geval van plaatsaanduidende woorden wordt het achter- 
voegsel -e bestemd om richting aan te duiden (zie par. 1.4.9.) 
Naast -hu kan ook het woordje bhi(= ook) in dezelfde beteke- 
nis gebruikt worden. Dit geldt ook voor de andere woord- 
soorten. 

Ham äj bajärhi (bajarve) - Ik ben vandaag slechts 
gail7 hai. naar de markt gegaan. 

Ham ose gharhi (gharve) - Ik heb van hem slechts 
kidThai. (een) het huis gekocht. 

1.2.10.2. Met -hu: 

Ham äj bajärhu (bajäro) - Ik ben vandaag ook naar 
gailThai, (of ook: bajär bh;) de markt gegaan. 

Ham ose gharhu (gharvo) - Ik heb van hem ook 
kidThai, (of ook: ghar bhT) (een) het huis gekocht. 

Zo ook: 

cirägahi - cirage - slechts een lamp 
chätahi - chäte - slechts een paraplu 
peyahi - P e F  - slechts een boom 

ciragve - slechts de lamp 
chatave - slechts de paraplu 
p6rve - slechts de boom 

cirägahu - cirägo - ook een lamp 
chätähu - chäto - ook een paraplu 
pëyahu - P e F  - ook een boom 

ciragvo - ook een lamp 
chätavo - ook een paraplu 
p ë p o  - ook de boom 

Hier zijn ook mogelijk: ciräg bhT, chätä bh';, per bh7. 

1.3. Geslacht 

1.3.1. In het Sarnami, speelt het geslacht in d e  verbuiging nauwelijks 
of geen rol. Het verschil tussen de uit het Hindi bekende 
mannelijke uitgang -Z en de vrouwelijke uitgang -7 wordt al- 
leen gehanteerd om respectievelijk mannelijke en vrouwelijke 
personen en dieren aan te duiden: 

laundä - een jongen 
chaumG - 
- - een meisje 

nana - - - een grootvader 
nani - een grootmoeder 
gadahä - een ezel 
gadah? - een ezelin 

Voorts nemen bijvoegelijke naamwoorden alleen in een aantal 
uit het Hindi overgenomen vaste zinswendingen de vrouwelijke 
uitgang -?aan. (zie par. 2.7.1 .). 

1.3.2. Bij het leren van Hindi zelfstandige naamwoorden moet men 
bij elk woord tevens leren dat het woord mannelijk of vrouwe- 
lijk is. Bij het leren van Sarnami is dit niet nodig. 
Het Hindi is wat dit betreft dus iets ingewikkelder dan het 
Sarnami. Vergelijk b.v. het verschil dat het Nederlands maakt 



tussen de- en het- woorden, terwijl voor het Engels dit verschil 
overbodig is. De Nederlandse de man, het meisje, zijn in het 
Engels, the man, the girl. 

Voorbeelden: 

Sarnami: 

I 
Enkelvoud: ChGtkavä b@auvä gir gail rahä 

Het zoontje was gevallen. 
ChG.avä bicva gir gail rahä 
Het dochtertje was gevallen. 

Meervoud: Chhtkavan betauvan gir gail rahlern 
De zoontjes waren gevallen. 
ChGtkavan bicvan gir gail rahletn 
De dochtertjes waren gevallen. 

In deze zinnen worden het bijvoeglijk naamwoord ch0fkavä 
(chOfkavan) en de werkwoordsvorm rahä (rahlem) zowel 
voor het mannelijk woord befä als voor het vrouwelijk woord 
bifiyä gebruikt. 

In de overeenkomstige Hindi zinnen worden daarentegen het 
bijvoeglijk naamwoord chofä en de werkwoordsvormen 
gayä thä in het geval van het vrouwelijke woord bejveran- 
derd in chotTen gayTthT(gay7thTm). 

Hindi: 

Dezelfde zinnen zien er hier als volgt uit: 

Mannelijk enkelvoud : 1. C h o i  befä gir gayä thä - 
Het zoontje was gevallen. 

Vrouwelijk enkelvoud: 2. ChoiTbefFgir gay7thr- 
Het dochtertje was gevallen. 

Mannelijk meervoud: 3. ChotF bete gir gaye the - 
De zoontjes waren gevallen. 

Vrouwelijk meervoud: 4. ChotTbefiyäm gir gayy thTm - 
De dochtertjes waren gevallen. 

1.3.3. Wanneer er geen aparte woorden bestaan voor woorden die 
mannelijke personen of dieren noemen, dan kunnen deze 
vrouwelijk gemaakt worden door: 

1.3.3.1. Verandering van -à in -z. 
I I - - 

mämä - mami - een broer, een schoonzus 
van moeder 

gadahä - gadah7 - een ezel, een ezelin 
DamyailZ - Dam~aiE - een Gyanees, een Guyanese 1 

1.3.3.1.1. Opmerking: 

In een paar gevallen levert de wisseling Ü - T (V.V.) een andere 
dan het verwachte resultaat op: 

laundä - een jongen 
laund? - een hoertje 
chaumc - een meisje 
chauni. - een vlegel, een vlerk .j 

1.3.3.2. Toevoeging van -in, -n? -ini: 

dulahä - dulahin - een bruidegom, een bruid 
käphay - kaphayny 

(ook: kaphann7) 
kapha5 - een neger, een negerin 
m alar - malainT - een Javaan, een Javaanse 

of maläin 
maratthä - maratthin - een Creool, een Creoolse 

van lichte huidskleur, 
een mulat, een mulat tin. 

1.3.3.3. De -in-uitgang bij persoonsnamen of woorden die een ambt 
aangeven, kan ook lichte spot uitdrukken: 

LZlä - Laläin - de vrouw van meneer Lälä 
Tahal - TahlZin - de vrouw van meneer Tahal 



Mañjhä - Mañjhäin - de vrouw van d i  plantage- 
directeur 

Pandit -- Panditäin - de vrouw van de priester 

1.4. Enkelvoud, meervoud en functie 

Ook in het Sarnarni komen zelfstandige naamwoorden in enkel- 
en meervoud voor. Het enkelvoud wordt gebruikt om één persoon 
of zaak te noemen; het meervoud noemt meerdere personen of 
zaken. Enkelvoud zijn de korte en lange vormen van het zelfstan- 
dige naamwoord. (Zie hiervoor par. 1.2.3. tot 1.2.10.). 

Afhankelijk van de functie van het woord in de zin kunnen als 
meervoud optreden: 
de enkelvoudsvorm van het woord, Óf het woord uitgebreid met 
(a)-n. 

In een zin kan een zelfstandig naamwoord of een woordgroep 
met als kern een zelfstandig naamwoord verschillende functies 
hebben. 
Wij komen hier op het gebied van de redekundige ontleding: 
onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp etc. 

In het Sarnarni is geen sprake van naamvallen zoals het Sanskrit 
of het Latijn die kennen. In deze talen kan men namelijk aan een 
bepaalde vorm van het woord zien welke dienst het woord in de 
zin vervult. 

Evenals het Hindi omschrijft het Sarnami deze functie met be- 
hulp van achterzetsels of door een bepaalde plaatsing van het 
zelfstandig naamwoord in de zin. Deze achterzetsels zijn in het 
Nederlands de voorzetsels. 

Een aantal achterzetsels wordt in het Sarnami in verschillende 
functies gebruikt. Zo komt het achterzetsel ke achtereenvolgens 
voor in de functies van: aanduiding van een bezitsrelatie, het mee- 
werkend voorwerp en het lijdend voorwerp. In het Hindi worden 
deze functies respectievelijk aangegeven door de woordjes: kä, ke, 
k c  kö; ko. Het achterzetsel se heeft twee betekenissen: 

1. met, in gezelschap van 
2. van (de plaats van waaruit een handeling geschiedt) 

Bij de behandeling van de diverse functies hierna is om deze re- 
denen het voorkomen van dubbelvorm onvermijdelijk. 

1.4.1. In de functie van onderwerp: 

I 

1.4.2. Om het lijdend voorwerp nader te bepalen wordt soms gebruik 
gemaakt van het achterzetsel ke. Meestal gebeurt dit achter de 
uitgebreide vorm van het zelfstandig naamwoord. De vorm met 
ke houdt een verste~king van de betekenis in. 
De plaatsing van het lijdend voorwerp is meestal tussen het on- 

Enkelvoud 

ghoyälgh6~ä - het paard 

Ghii.pä khät bä - 
Het paard eet 

derwerp en het gezegde: 

Meervoud 

gho~anlgh6yvan - de paarden 

Gh6pan khät bätem - 
De paarden eten 

Enkelvoud 

1 

- 
amlamvä 
ghoyä-/ghGyä ke 

~ a m  amvä khä hai - 
Ram eet de manje 
Rustam gh6ya ke pakar 
leis hai - 
Rustam heeft het paard 
vastgehouden 

Meervoud 

Ram äm/amvan khä hai - 'i 

Ram eet (de) manjes 
Rustam ghö~van ke pakay 
leis hai - 
Rustam heeft de paarden 
vastgehouden 

1.4.3. De biwoordelijke bepaling van middel wordt gevormd met behulp 
van het achterzetsel se: 

Enkelvoud 

Mañjhavä äpan kam naukar 
se karväve hai - 
De opzichter laat zijn werk 
door een bediende doen 
Phalvä chürrse kat! - 
Snijil de vrucht met een mes 

Meervoud 

naukar-Inaukaran-Inau- 
karvan se 
chÜK-Ichuriy an se 

Mañjhavä äpan käm nau- 
kawan se karväve hai - 
De opzichter laat zijn werk 
door de bedienden doen 
Phalvan churiyan se kat! - 
Snijd de vruchten met messen 



1.4.4. Het meewerkend voorwerp of het belanghebbend voorwerp 
wordt gevormd met behulp van de achterzetsels ke en ke khartin. 
Dit laatste is een versterking van ke. 

Enkelvoud 

gäF/gaiyä ke (khartin) 
- 

gäike päG dai de - Geef de 
koe water te drinken 

Meervoud 

g%-/gaiyan ke (khartin) 

Gaiyan ke khartin ghäms 
1ä de - Haal gras voor de 
koeien 

darbä-/darbavä se darbä-darbavan se 

van de hokken 

1.4.5. Om de plaats van waaruit een handeling geschiedt uit te drukken, 
maakt het Sarnarni gebruik van het achterzetsel se: 

Enkelvoud 

Ham gho. ke p7;hTpar 
b aithilä 
Ik zit op de rug van een (het) 
paard 

Meervoud 

1.4.6. Het achterzetsel ke wordt gebruikt om een bezitsrelatie aan te 
geven: 

gho+/gho~an-lghiiyvan ke 

Ham ghdpan ke p3hipar  
baithilä 
Ik zit op de ruggen van de 
paarden 

Enkelvoud 

1.4.7. Om een bijwoordelijke bepaling van plaats uit te drukken kan 
gebruik gemaakt worden van een veelheid van achterzetsels: 
mem (in), par (op), ke lage (bij), ke bagal (naast) etc.: 

Meervoud 

gadahä-/gadahvä ke lage 
I 

- - -  
U gadähvä ke lage koi na ai 
sake hai - Niemand kan bij 
die ezel komen 

Enkelvoud 

gadahä-/gadahan-/ 
gad&van ke lage 

Gadahan ke lage k07 na aT 
sake hai - Niemand kan bij 
ezels komen 

Meervoud 

1.4.8. Bij een aanroep kan vóór het woord hele of ho10 geplaatst wor- 
den. Tussen beide vormen is er een verschil in afstand tot de spre- 
ker. De vormen hele worden gebruikt wanneer de toegesprokene 
zich dicht bij de spreker bevindt en ho/o wanneer die zich op 
enige afstand van de spreker bevindt. 

I 

1.4.9. Een kleine groep woorden heeft met de uitbreiding -e een plaats- 
of richtingaanduidende betekenis. Hier is ook mogelijk de vorm 
zonder -e, waarbij een nuanceverschil in betekenis kan optreden. 
De -e-vormen worden het meest gebruikt. Sociaal bepaalde facto- 
ren lijken hierbij een rol te spelen. Hierbij wordt bekendheid 
of vertrouwdheid met genoemde plaats of richting verondersteld. 

Enkelvoud 

He Bhagavän 

He Bhagavän, tu kahäm chup 
gade? - O God, waar houd 
je je verborgen? 

Mädho ä j  äpan khete gail hai - Madho is vandaag naar 
zijn kostgrond gegaan. 

Rukminyä ab naihare rahe - Rukmin (getrouwd!) 
lagal woont nu bij haar ou- 

ders in. 

Meervoud 

hele; ho10 bhuccaran 

e/o bhuccaran, tu sab hamär 
bat kab maniyo? - O stomme- 
rikken, wanneer zullen jullie 
naar mij luisteren? 

Zo ook: 

I sasurär - sasuräre - naar (of bij) de 
schoonouders l 



samdhiyän - samdhiyäne - naar (of bij) de 
schoonouders van zoon 
of dochter 

ghar - ghare - naar huis of: thuis 

1.4.10. Opmerking l. In het volgende geval wordt de meervoudsuitgang 
zonder het achterzetsel se gebruikt: 

1. Ham oke Iätan - mukkan - Ik heb hem er flink van 
marl? hai langs gegeven (lett. met 

schoppen en vuistslagen) 

Opmerking 2. In de volgende gevallen wordt het achterzetsel 
se ook niet gebruikt, wel de benadrukkende uitgang-e: 

2. Maiyä, Badaryä harnke - Moeder, Badri heeft me ge- 
dämte kätis hai! beten (lett. : met de tanden) 

3. Bisunvä Indarvä ke khüb - Bisum heeft Indar er flink 
Zrnre-häthe leis hai van langs gegeven (lett. : 

met de rug van zijn hand). 

Zo ook: 

chucche gore - met blote voeten 
gore-gorelpaidare - te voet (lett.: met de 

voeten) 

1 S. Bijzondere kenmerken van het zelfstandig naamwoord 

De mogelijkheden bij zelfstandige naamwoorden om door samen- 
voeging met een ander zelfstandig naamwoord of met een andere 
woordsoort een samenstelling te vormen zijn in het Sarnami talrijk. 

Voorbeelden. 

- ouders 
- broer en zus 
- een rendier 

(lett. de 1 2-hoornige) 
- dag en nacht 

1.5.1. 

harhyiya-bartan - potten en pannen 
lohä-langay - ijzerwaren 
mis-mach& - vlees en vis 
b hul-cuk - gebreken 
ghar-bär - huis en haard 

(lett.: huis en tuin) 
din-bhar - de hele dag 
p hul-sunghas - kolibri 

-- - 
mai-bap 
bhäTbahin 
bärä-singhä 

1.5.2. Veelvuldiger dan in het standaard Hindi kan in het Sarnami achter 
zelfstandige naamwoorden een zogenaamd echo-woord (of jingle) 
optreden om de betekenis: en alles wat erbij hoort, enzovoorts, 
etcetera, en dergelijke uit te drukken. 
Ook leenwoorden ondergaan deze uitbreiding. Het Sarnami gebruikt 
in deze gevallen de woorden ;di; itiyädi en vagairah in mindere mate 
dan het Hindi. Alle drie betekenen: enzovoorts. 

Voorbeelden: 

bhat-vät(of: bhät-ät,bhät-.ot) - rijstetc. 
bakaz-6kag - geiten etc. 
tamäti-6mät7 -- - - tomaten etc. 
gai-oi - koeien e.d. 
jüka-Ükä - bosnegers e.a. 
alü-01; - aardappels e.d. 

Het echo-woord heeft op zich geen betekenis. Het wordt verkregen 
door weglating van de begin-medeklinker - indien aanwezig - van 
het woord, waarna al of niet een verkleuring van de begin-klinker 
tot v-, u- of o- optreedt. 

1.5.3. Soms wordt de beginklank van het hoofdwoord in de herhaling 
vervangen door een andere medeklinker: 

lofä-sofa - drinkbekers e.d. 
latkan-phaykan - kinderen e.d. 



HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD 

2.1. Een bijvoeglijk naamwoord bepaalt een eigenschap van een zelf- 
standig naamwoord nader. In het Sarnami is de verbuiging van 
deze woorden tamelijk eenvoudig van structuur. Ook hier kunnen 
achtervoegsels achter de stamvorm worden geplaatst. Deze heb- 
ben dezelfde bepalende functie als bij zelfstandige naamwoorden. 
De achtervoegsels zijn hier: -ka, -kavaof -kan; 
Het distrikt Nickerie geeft aan deze laatste vorm de voorkeur: 

chotä klein 
läl rood 
sojhä recht 
pätar dun 
mTthä lekker 

ch0ikä 
lalkä 
s6jhkä 
patarka 
mithkä 

Stam 

ch6fkavä 
lalkavä 
s0jhkavä 
patarkavä 
mifhkavä 

Langer Lang 

chbtkanä 
lalkanä 
s0jhkanä 
patarkanä 
mifhkanä 

Nick. variant 

2.1.1. Opmerking: Het bijvoeglijk naamwoord bapkiï (groot) komt 
slechts in de lange en langere vormen voor. 

2.2. De stamvorm heeft een onbepaalde betekenis, terwijl de lange 
en langere vormen een bepaalde betekenis hebben: 

Onbepaald: 

Mahes ego choFghar kkis hai - Mahes heeft een huisje gekocht. 

Bepaald: 

Mahes chiitkä gharvä kkis hai of: - Mahes heeft het 
Mahes chdthvägharvä kkis hai - huisje gekocht. 

r 

2.3. Het verschil in betekenis tussen de lange en langere vorm is niet 
erg groot. De langere vorm is een iets sterkere benadrukking van 
de lange vorm. Vooral de langere vorm kan zelfstandig optreden; 
dus als een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord: 

Kaun adamTtoseibatiyäbolis hai? - Wie heeft je dit verteld? 
Ü mGtkavä! - - die dikke! 
I lamkanä! - deze lange! (Nickerie) 

2.3.1. Voor het vormen van een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naam- 
woord wordt ook gebruikt het achtervoegsel -välä. Dit legt 
nadruk op het bezit van een bepaalde eigenschap: 

Kaisan kapqäkke  mänge hai, tü - Wat voor kleed wens 
je te kopen? 

Ego lammä välä - Een lang (kleed) 
Ü lamkavä v5iä - Dat lange 

Zo ook: 

Ego bayhimyä välä - Een goed (kleed) 
Ü b ~ h i m k v ä  välä - Dat goede (kleed) 

' 2.4. Wanneer de lange vorm van het zelfstandig naariiwoord wordt 
gebruikt, neemt het bijvoegelijk naamwoord bv voorkeur de cor- 
responderende langere vorm aan. (Voorbeeld met chotä sabbal 
en lamrnä kaparä): 

- 
i ch6tkavä sabaliyä - deze kleine schop 
ü ch0tkavä sabaliyä - die kleine schop 
- 
i lamkavä k a p a ~ ä  - dit lange kleed 
ü lamkavä kapapä - dat lange kleed 

2.5. De nadrukachtervoegsels -hi en -hu verschijnen hier het meest 
als -e en -o : 

Hariyä lal somth pahine hai - Hari draagt een rood 
overhemd 

Hariyä läle somfh pahine hai - Hari draagt slechts een 
rood overhemd 

Hariyä lälo somth pahine hai - Hari draagt ook een 
rood overhemd 



Zo ook: 

lalke s8mthiyä - slechts het rode overhemd 
lalk6 dmthiyä  - ook het rode overhemd 

lalkave s6mthiyä - slechts het rode overhemd 
lalkav6 sdmthiyä - ook het rode overhemd 

lalkane sgmthiyä (N) - slechts het rode overhemd 
lalkan0 s6mthiyä (N) - ook het rode overhemd 

lalkave siimthiyan - slechts de rode overhemden 
lalkavd sdmf hivan - ook de rode overhemden 

2.6. Een aantal zelfstandige naamwoorden kan tot bijvoeglijke naam- 
woorden gemaakt worden door toevoeging van -ahrä, -ar, -ihä: 

skül - school skulahrä lqkan - schoolgaande kinderen 
düdh - melk dudhär gär - een melkgevende koe 
god7 - schoot g6dihä laykä - een zuigeling 

2.7. In het algemeen wordt bij de verbuiging geen onderscheid ge- 
maakt in mannelijk of vrouwelijk. De mannelijke vorm (-Z) 
is de neutrale vorm en wordt voor het algemene geval gebruikt; 
de vrouwelijke (-7) wordt in bijzondere gevallen gebruikt. ZO 
zijn mogelijk: 

ego cho. laundä - een kleine jongen 
ego cho. chaum6 - een klein meisje 

2.7.1. In een aantal vaste zinswendingen nemen bijvoegelijke naam- 
woorden wel de vrouwelijke uitgang -7 aan. Voorts wordt het 
vrouwelijk geslacht veel gebruikt bij vrouwelijke personen, die- 
ren en kleding. Deze -hi tgang komt vooral voor bij -kä en 
-kanä: 

bapder hoi gail hai het is erg laat geworden 
het is erg druk 

karikkTgaiyä de zwarte koe 

karikkam bakariyä 
ch0tkanT chaumriyä 
lalkan7 sariya ' 

- de zwarte geit 
- het kleine meisje 
- de rode sari 

2.8. Bijvoegelijke naamwoorden nemen het getal (enkelvoud en meer- 
voud) aan van het zelfstandig naamwoord dat ze nader bepalen: 

ego bark2 per 
ü ba+avä peNa 

- een grote boom 
- die grote boom 

ü ba*avan pepan - - die grote bomen 
i mofkavan pustakvan - deze dikke boeken 

A 

2.9. Ook dit woordsoort kan verdubbeld worden. Deze verdubbe- 
ling treedt alleen op bij de stamvorm, en bij het meervoud 
van de lange en langere vormen. De betekenis van het woord 
wordt door deze uitbreiding iets meer geintensiveerd: 

Ram my!hä-mTthä Km turle b5 (hai) - 
Ram heeft erg lekkere manjes geplukt. 

Ram mifhkavan-mithkavan amvan b& leis bä (hai) - 
Ram heeft de zeer lekkere manjes opgeraapt. 

Zo ook: 

baykä - baykä - zeer grote 
khattä - khattä - erg zure 
chotkavan - chgtkavan - de (zeer) kleine 
piyarkavan - piyarkavan - de gele 

2.9.1. Met het echo-woord: 

l I 
khattä-vat!% - zuree.d. 
mailä-oilä - vuile etc. 
lal-01 - rode e.d. 

2.10. Als bijvoegelijke naamwoorden kunnen ook tegenwoordige- 
en voltooide deelwoorden optreden: 



khelat la&an - spelende kinderen 
paumyat machas - zwemmende vissen 
nahät adam'l - badende mensen 
sunal kahänT - een gehoord verhaal 
pakkal äm - (een) rijpe manje(s) 
tahiyäval kapayä - opgevouwen kleren 

Opmerking: 

Bij de -1-vormen kan hier ook de uitbreiding -kä toegevoegd 
worden: 

pakalkä amvä - de rijpe manje 
- 

2.1 1. Ingeburgerde leenwoorden uit omringende talen nemen ook 
deel aan uitbreidingen en verdubbelingen. Bij het ene woord 
is dit sterker het geval, bij het andere minder sterk. Zo kan men 
van het Nederlandse woord mooi  zeggen dat het ingeburgerd 
en volledig geaccepteerd is, daar het kan deelnemen aan alle 
hiervóór genoemde en te noemen uitbreidingen en verdubbe- 
lingen: 

mooi mooi 
mooikä - de mooie 
mooikanä/kanT - de mooie 
mooikavä - de mooie 
mooikan - de mooie (m.v.) 
mooi-mooi - hele mooie (m.v.) 
mooi-ooi - mooie e.d. 
mooikavo - ook de mooie 
mooikave - slechts de mooie 
aur mooi - mooier 
sab se mooi - de mooiste 
enz. 

2.12. Enkele vaak gebruikte leenwoorden: 

Uit het Nederlands: 

moeilijk, gemakkelijk L 

Uit het  Sranan Tongo. 

les7 
farfek 
morsü 

- lui (Eng. lazy) 
- vervelend (Ned.) 
- vuil (vgl. Sur.Ned. morserij) 

Uit het Engels: 

sikmän - sick man - ziek, ongesteld 
nais (N) - nice mooi 
näG(N) - nasty vies 

2.1 3. Trappen van vergelijking 

Om een vergelijking uit te drukken maakt het Sarnarni gebruik 
van hulpwoordjes. Naast de stellende trap, die in wezen geen ver- 
gelijking inhoudt, staan de vergrotende trap en de overtreffende 
trap. 

2.13.1. Alle bijvoegélijke naamwoorden vallen in hun neutrale functie 
onder de stellende trap. 

2.13.2. De vergrotende trap wordt gevormd met behulp van: se, uur en/ 

1 .  Hamär ghar tor ghar se bark; hai - 
Mijn huis is groter dan jouw huis. 

2. Hamär ghar tor ghar se áur (of: jädä) bark; hai - 
Mijn huis isgroter dan jouw huis. 

3. Hamär ghag tor ghagse aur chotä hai - 
Mijn horloge is kleiner dan het jouwe. 

2.13.3. De overtreffende trap wordt gevormd met behulp van sub se of 
sub se jädZ 

1. Sarnäm mem Tsab se dhanTadamT hai - 
In Suriname is hij de rijkste man. 



2. Ï Sarnam mem sab se jädädhaniadam? ha;- 
In Suriname is hij de allerrijkste man. 

2.13.3.1. Enkele bijzondere vormen waarmee een zeer hoge graad van een 
kwaliteit wordt aangegeven zijn: 

bqhirhyä-se-ba&imyä - de (aller-)beste 
jädä-se-jädä - de meeste 
sab adam? mem b q k ä  - groot onder de groten 
aur jädä baykä - heel veel groter 

HET TELWOORD 

3.1. Telwoorden geven een hoeveelheid aan. We kennen: hoofdtel- 
woorden, rangtelwoorden en onbepaalde telwoorden. 

In het devanagari zien de cijfers van O t/m 10 als volgt uit: 

o p ? $ % Y t Q ~ E 9 0  

3.1.1. De hoofdtelwoorden zijn: 

O - sunnä 28 - athäis 
1 - ek 29 - untis 
2 - dÜT 30 - t% 
3 - t& 3 1 - ëktis 
4 - cär 32 - battis 
5 - pämc 33 - tairhtis 
6 - chau 34  - caumtis 
7 - sät 35 - paimtis 
8 - äth 36 - chattis 
9 - nau 37 - saimtis 

10 - das 38 - aytis 
11 - gyärä 39 - uncälis/untälis 
12 - bärä 40 - cälis 
13 - terä 41 - ëktälis 
14 - caudä 42 - bayälis 
15 - pandrä 43 - tairhtälis 
16 - sorä 44 - caumtälis 
17 - satträ 45 - pairhtälis 
18 - athärä 46 - chiyälis 
19 - unnais 47 - sairhtälis 
20 - b% 48 - aytälis 
21 - ëkais 49 - uncäs 
22 - bäis 50 - pacäs 
23 - teis 51 - Ekävan 
24 - caubTs 52 - bävan 
25 - pa& 53 - tirpan 
26 - chabbis 54 - cauvan 
27 - sattäis 55 - pacpan 



56 - chappan 82 - bayäs; 
57 - sattävan 83 - tiräsi 
58 - afhävan 84 - cauräs7 
59 - unsath 85 - pacäs7 
60 - säih 86 - chiyäsT . 
61 - éksafh 87 - sattäs: 
62 - bäsafh 88 - afhäsT 
63 - tirsafh 89 - naväsT 
64 - caumsafh 90 - nabbe 
65 - paimsath 91 - 6känbe 
66 - chiyäsath 92 - bänbe 
67 - sarsath 93 - tiränbe 
68 - a~safh 94 - cauränbe 
69 - unhattar 95 - pancänbe 
70 - sattar 96 - chiyänbe 
7 1 - ékhattarlékahattar 97 - sattänbe 
72 - bahattar 98 - afhänbe 
73 - tihattar 99 - ninnänbeJninyänbc 
74 - cauhattar 100 - sau 
75 - pachattar 101 - eksauekenz. 
76 - chahattarlchihattar 200 - düi sau 
77 - sathattar ' l .O00 - (ek) hajär 
78 - athattar 1.0.000 - das hajär 
79 - unnäsi 1Öb.000 - (ek) läkh 
80 - asm 1.000.000 - das läkh 
8 1 - 6käs'l 10.000.000 - (ek) karor 

3.1.2. De getallen 29, 39,49, 59 etc. komen ook zó voor: 

29 - ek kam t% - dertig min één 
39 - ek kam c& - veertig min één 
49 - et kam pacäs - vijftig min één 
59 - ek kam säfh - zestig min één 

3.1.3. Hoofdtelwoorden kunnen zelfstandig een getal aangeven of als 
bijvoegelijk naamwoord een zelfstandigheid nader bepalen. 
Ook kunnen ze alle nader versterkt worden door toevoeging van: 
-go, fho, [he, #i. De twee laatste komen minder vaak voor. 

Zelfstandig: 

Bisräm ke rekenen khartin ego das milal hai - 
Bisram heeft voor rekenen een tien gehad. 
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Bijvoegelijk: 

I 
1. Rajavä sät go/@o cor ke marva deis rahä - 

De koning had 7 dieven laten terechtstellen. 

2. Gopäl t% fhe äm tuyle bä - 
Gopal heeft drie manjes geplukt. 

3. Maiyä duT{hiarigu[[hTkTnis hai - 
Moeder heeft 2 ringen gekocht. 

3.1.4. Ook bii telwoorden kunnen de nadrukvormen -hi(-e) en -hu(-O) 
(-G) gevoegd worden. 

1. Parbha t&e kakah7kTnis hai - 
Parbha heeft slechts drie kammen gekocht. 

2. Parbha t%o (ook: t7nÜ) kakahiyan kTn leis hai - 
Parbha heeft al de drie kammen gekocht. 

Opmerking: 

De uitbreiding met -e gaat samen met de onbepaalde meeryouds- 
vorm, de -o- uitbreiding met de bepaalde. Hier kunnen -hi en -hu 
ook volledig verschijnen. In deze vorm hebben zij een extra 
benadrukking van het gestelde dan bij de korte vormen. 

3.2. Rangtelwoorden 

Deze geven de rangorde van personen en zaken aan. Zij zijn 
bijvoegelijke naamwoorden, maar kunnen ook als zelfstandige 
naamwoorden optreden. De rangtelwoorden zijn: 

de eerste 
de tweede 
de derde 
de vierde 

langer 

pahilkavä 
dusarkavä 
tisarkavä 
cauthävälä 

kort 

pahil of pahilä 
düsar of dusarkä 
t7sarä 
cauthä 

lang 

pahilkä 
dusarkä 
tisarkä 
cauthvä 



De overige rangtelwoorden worden gevormd door toevoeging 1 
van -va achter de stam. Deze uitbreiding legt nadruk op het bezit I , 
van de bedoelde eigenschap. 

Eventueel kan de betekenis nog versterkt worden met -vZE 

sätvä (välä) - de zevende 
dasvä ( v a 9  - de tiende 
pandrahvä (väiä) - de vijftiende 

3.3. Onbepaalde telwoorden 

Een onbepaalde betekenis wordt verkregen door: 

3.3.1. Toevoeging van het meervoudsachtervoe~sel -an achter het 
telwoord : 

dasan (ook: dasdas) - tientallen 
b%an (ook: bTsb?s) - twintigtallen 
tkan (ook: t7stTs) - dertigtallen 
saikayan - honderden 
hajäran - duizenden 
karofan - (tientallen) miljoenen 

3.3.2. Samenvoeging van twee vaak op elkaar volgende getallen: 
Deze duidt aan de uitersten waartussen gerekend wordt: 

dÜh% 
dÜkär 
tk-cär 
das-bärä 
das-pandrä 
das-b% 
bTs-p acTs 
pacäs-säth 

twee à drieleen paar, enkele 
twee à vier 
drie à vier 
tien à twaalf 
tien à vijftien 
tien à twintig 
twintig à vijfentwintig 
vijftig à zestig 

3.4. Diversen 

3.4.1. De betekenis: maal, keer, -voud(-ig) wordt verkregen door toe- 
voeging van de uitgang -hara aan het telwoord of verbinding 
met de woordjes: ber, bar, däim, duin, gunà, daphe of dafe: 

&kahara 
dóharä 
teharä 
cauharä 
ek daim 
ek bär/ek ber 
dürdafe 
dugunä 
tigunä 
caugunä 

enkel (-voudig) 
dubbel 
drievoud(-ig) 
viervoudig 
een maal 
een keer 
twee keer 
dubbel 
drie keer 
vier maal 

t 3.4.2. Breuken 

De meest gebruikte zijn: 

ädhä - % 
de. - 1% 
a yhäT - 2% 
päv - 1/4 
paune - een getal min 36 ; dus: 

paune pämc (5) = 4% 
säyhe - . . . + % dus: 
säyhe pämc - 5% 

3.4.3. Op de vraag: Hoe laat is het? (KaTbajal hai?), kan men als ant- 
woord krijgen: 

I 

tTn bajal hai - het is drie uur 
savä t% bajal hai - het is kwart over drie 
säfhe tTn bajal hai - het is half vier 
paune cär bajal hai - het is kwart voor vier 
cär baje mem p&~c minif. bäkT hai - het is vijf voor vier 
cär bajke p-iühc mini! päs hai (bYt gail) - het is vijf over vier 

Deze vormen worden voorts gebruikt bij maten, gewichten en geld. 

3.4.4. Op tellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen 

Kinderen in het Bhojpuri- en Avadhi-sprekende gebied in India 
krijgen onderwijs in het Hindi. Bij het rekenonderwijs wordt de 
Hindi manier van optellen etc. aangeleerd. Deze verschilt niet 
veel van die in hun moedertaal. Ter illustratie enkele voorbeel- 
den uit het Hindi: 



1. 9 117 + 4  617 = 14: 
nau sahi ek bamtäsät jamä cär sahT chai bariqäsät 

9 117 + 4 617 
baräbar caudah 

- - 14 

2 . 1 4 - 6 ~ 8 :  
caudah ghafä chai baräbar ä<h 

14 - 6 - - 8 

4 . 2 4 : 3 = 8 :  
caub% bhäg t& baräbar äfh 

24 : 3 - 8 

HET VOORNAAMWOORD 

4.1. Voornaamwoorden wijzen of duiden een zelfstandigheid aan. 
Zij kunnen zelfstandige naamwoorden vervangen. Met andere 
woorden: in hun functie van aanwijzing of aanduiding wijzen ze 
terug naar iemand of iets dat reeds genoemd is. In een gesprek 
of in een verband kan namelijk al voldoende duidelijk zijn wie of 
wat bedoeld wordt, zodat het noemen van de naam overbodig is. 
Waar de betekenis het toelaat, kunnen voornaamwoorden worden 
uitgebreid met achtervoegsels. Hierna worden behandeld: het 
persoonlijk, het aanwijzend, het bezittelijk, het betrekkelijk, 
het bepaling aankondigend, het vragend, het onbepaald en het 
wederkerend voornaamwoord. 

4.2. Het persoonlijk voornaamwoord 

Hier zijn te onderscheiden 3 personen in enkelvoud en meervoud: 
De l e persoon is de spreker. 
De 2e persoon is de toegesprokene. 
De 3e persoon is degene die nóch spreker nóch toegesprokene is. 

Opmerking: De bezittelijke voornaamwoorden worden bijvoege- 
lijk gebruikt en staan in nauw verband met de drie persoonlijke 
voornaamwoorden. Zij zijn terug te brengen op een combinatie 
van het persoonlijk voornaamwoord en kar of ke (van). 

In hun verschillende functies in de zin vertonen de persoonlijke 
voornaamwoorden de volgende vormen: 

4.2.1. Eerste persoon enkelvoud/meewoud: 

Functie 

onderwerp 
bezittelijk vnw. 

meewerkend vw. 

lijdend vw. 

ham - ik 
hamärlhamare - 
mijn 
hamkelhamme - 
aan mij 
hamkelhamme - 
mij, me 

Enkelvoud 

ham log - wij 
ham log(-an)/lon ke - 
ons, onze 
ham log(-an)/lon ke - 
aan ons 
ham log(-an)/lon ke - 
ons 

Meervoud 
I 



Opmerkingen: 1. De enkelvoudsvorm ham kan ook als meervoud 
(wij) voorkomen. In deze betekenis is ook ham sab(h) mogelijk. 

2. De betekenissen: voor mij, voor ons als meewerkend voorwerp 
zijn: hamär khartinl-khät, ham log(-an)ke khartin. Dit geldt 
voor alle personen. 

4.2.1.1. Voorbeelden: 

1. Ham roj dal - bhät khäFmantT- 
Ik zou elke dag dal-bhat willen eten. 

2. Hamärlham log(-an)/lon ke ghar hiriiyä se dur nä hai - 
Mijn/ons huis is niet ver van hier. 

3. Rädhä ke bäp hamke/ham(-m-)elham log(-an) kelham lori ke -. 
aj paisavä deis hai - 
De vader van Radha heeft mijlons vandaag het geld gegeven. 

4. MauG hamke/ham(-m-)elham log(-an)ke/ham lori ke sabere 
sahar mem dekhis rahä - 
Tante had mijlons vanochtend in de stad gezien. 

4.2.1.2. Opmerking I. Het woordje ham is oorspronkelijk een meervouds- 
vorm maar wordt in het Sarnami - evenals in de spreektalen van 
Noord-India - als enkelvoud gebruikt. 

Opmerking 2. Het verschil tussen hamke en ham(-m-)e is een 
kwestie van respectievelijk meer of minder nadruk. Dit is ook 
het geval bij de overige voornaamwoorden wanneer sprake is van 
gelijksoortige samentrekkingen. 

Opmerking 3. Het samentrekken van logan ke tot lori ke is een 
verschijnsel dat in het Nickeriaans Sarnami is waar te nemen. 

Opmerking 4. In een aantal uitdrukkingen - wanneer sprake is 
van een intieme persoonlijke relatie - wordt in plaats van hamär 
de oorspronkelijke enkelvoudsvorm mor (mijn) gebruikt. 

Kä bat:: mor bhäg - Wat zal ik je zeggen, (mijn) broeder! 
Häy re mor mälik! - O (mijn) God! 

Opmerking 5. Wordt het door een bezittelijk voornaamwoord 
bepaald zelfstandig naamwoord gevolgd door een achterzetsel 
(mem, se, ke, par, ke bagal etc.) dan kunnen alle bezittelijke 
voornaamwoorden zonder betekenisverschil worden uitgebreid 
met -e. In het Hindi is deze uitbreiding gestandaardiseerd. In het 
geval van het bezittelijk voornaamwoord hamär wordt deze dus 
hamäre of  hamare: 

1. Ü hamÜr/hamare/haGre ghar mem rahat rahä - 
Hijlzij woonde in mijnlons huis. 

4.2.2. Tweede persoon enkelvoud/meervoud: 

Functie 

onderwerp 

bezittelijk vnw. 

meewerkend vw. 

lijdend vw. 

Enkelvoud Meervoud 

tÜ - jij 

tor/-e - jouw 

toke - aan jou 

toke - jou, je 

tü log/sab(han) 
/ion -jullie 
tü log(an) / sab(han) 
/ion ke - jullie 
tü  log(an) / sab(han) 
ion ke -jullie 
tü log(an) / sab(han) 
/ion ke -jullie, je 

tü/äp- - u 
t&íhar/tlimhare/ - 
apke - UW 

tlimheläpke - u 
tiimhe/äpke - u 

In de beleefdheidsvorm: 

1. TG/-log/-sab(h) kalhimyä kähe ke nä aile rahe? - 
Waarom ben jelzijn jullie gisteren niet gekomen? 

onderwerp 
bezittelijk vnw. 

meewerkend vw. 
lijdend vw. 

2. E bet;, tor bäp nä hai ghare, ka! - 
Mijn jongen, is je vader niet thuis? 

tU/äp- - u 
titmharltdmharel 
apke - UW 

tiimheläpke - U 

tiimhe/äpke - u 

3.  Ï bit  par ham tokeltiimheläp ke letT deilä - 
Hierop geef ik je gelijk. 

4.2.2.1. Voorbeelden: 

4. Bäbä, tü khäTbhailo? - 
Opa, hebt u al gegeten? 

5.  Hamär khartin sanZsvä kar cukle? - 
Heb je voor mij de boodschap al gedaan? 



4.2.2.2. Opmerking 1. De vorm tü gebruikt men in een intieme persoon- 
lijke relatie, tegenover gelijken, tegenover God en tegenover 
kinderen. Om beleefdheid uit te drukken gebruikt het Sarnami 
3 vormen: tü, Üp en t0mhe. Van de derde bestaat geen onder- 
werpsvorm. 

Opmerking 2. In de combinatie: bezittelijk voornaamwoord ge- 
volgd door een zelfstandig naamwoord en een achterzetsel, zijn 
hier de vormen: tor, tore; tòmhär, t6mhare: 

Ü torltore; tòrizhärltbrizhare ghar mem rahat rahä - 
Hijlzij woonde in jouwljullie huis. 

4.2.3. Derde persoon enkelvoud/meewoud: 

Voor de derde persoon worden de aanwijzende voomaamwoor- 
den i (dit, deze) en Ü (dat, die) gebruikt. In hun betekenis geven 
zij een verschil in afstand van de spreker tot het besprokene 
aan: i (hij, zij, het; dichtbij de spreker) en Ü (hij, zij, het; van de 
spreker verwijderd). Voorts komt hier ook een beleefdheidsvorm 
voor waarvan enkele vormen steeds minder gebruikt worden. 

4.2.3.1. Dichtbij de spreker: 

Functie 

onderwerp 

bezittelijk vnw. 

meewerkend vw. 

lijdend vw. 

Enkelvoud 
- 
i/i - hij, zij, het 

ekarlkkare - 
zij n, haar 

eke - 
hem, haar 

eke - 
hem, haar 

4.2.3.2. Van de spreker verwijderd: 

Functie 

onderwerp 

bezittelijk vnw. 

Meervoud 
- 
i sab(han) /log(an)/ 
lon - zij 
i sab(han) /log(an)/ 
lon ke - hun - 
i sab(han) /log(an) 
kellon - hen, hun - 
i sab(han) /log(an) 
kellon - hen 

Enkelvoud 1 Meervoud I 

Ü sab(han) llog(an)/ 

lijdend vw. Ü sab(han) /log(an)/ 

Ü/u - 
hij, zij, het 

okar/&kare - 
zijn, haar 

4.2.3.3. De beleefdheidmormen van beide zien er als volgt uit: 

- 
u sab(han) /log(an)/ 
ion ke - zij - 
u sab(han) /log(an)/ 
lon ke - hun 

Functie I 
onderwerp 
bezittelijk vnw. 

I meewerkend vw. 

lijdend vw. 

Enkelvoud 

. . . I . . .  
inkar/unkar - 

zijn, haar 
inkelunke - 

hem, haar 
inkelunke - . 

hem, haar 

Meervoud 

inhan, unhan - zij 
inkar, unkar - hun 

inke, unke - 
hen, hun 

inke, unke - 
hen 

4.2.3.4. Voorbeelden: 

1. Ü bihän sabere kah% j?tD - 
Waar gaat h i j l z ~  morgenochtend naar toe? 

2. Ekur bäp se paròsiniyäaike orahanä deis rahä - 
De buurvrouw was bij zijnlhaar vader komen klagen. 

3. Oke tü etnä bisväs na karal kariye - 
Je moet hemlhaar niet zoveel vertrouwen. 

4. Unkar bäp se ham jZke bidä leE - 
Ik ging van zijnlhaar vader afscheid nemen. 

Opmerking l.  De vormen inke en unke kunnen soms ook min- 
achting of spot uitdrukken: 

Unke dekh! - Zie hem eens even aan! 

Opmerking 2. In de combinatie: bezittelijk voornaamwoord 
gevolgd door een zelfstandig naamwoord en een achterzetsel, zijn 
hier de vormen: ekarlèkare; okurlòkare: 
Ü ekarlèkare; okar/òkare ghar mem rahat rahä - 
Hijlzij woonde in zijnlhaar huis. 

Opmerking 3. In het enkelvoud kunnen T en Ü versterkt worden 
met väl(-Ü). In het meervoud worden aan i en Ü toegevoegd: 
sabíhan), log(an) en soms kul(al1es). We hebben dan te maken 
met aanwijzende voornaamwoorden. 



Voorbeelden: 

1. Tor(-e) khartin ham kaun phÜ1 deT? - 
Welke bloem(en) zal ik voor jou plukken? 
Ï/Ü välä/sab(h) - Deze, die! 

2. Ï k u l  badmasina karal kariye! - 
Je moet dit (zulk) kattekwaad niet meer uithalen. 

4.2.4. Algemene opmerkingen 

1. In aanwezigheid van een gerespecteerd persoon wordt be- 
leefdheid jegens hem of haar ook uitgedrukt door woordjes 
als: sähab, janäb, srTmän, mahäjan (mijnheer); srTmätif-j$ 
(mevrouw); bhai?-jD (broeder); bahanf-j$ (zuster) . . . 

2. Bezittelijke voornaamwoorden kunnen zelfstandig gemaakt 
worden door toevoeging van väll-ä en soms ook een vrouwe- 
lijke vorm VEIE (Zie ook het bijvoeglijk naamwoord onder 
par. 2.3.1.): 

hamärl-e val/-i/-7 - de mijne 
tor/-e val/-;/-T '- dejouwe 
okarl-e väll-i/-? .- de zijnelhare 
ham logan val/-a/-: - de onze 

4.2.5. Uitbreidingen met -hi en -hu 

De persoonlijke voornaamwoorden kunnen worden uitgebreid 
met de nadrukachtervoegsels -hi en -hu en waar mogelijk met hun 
verkorte vormen -e en -u. - - 
TU, i en Ü veranderen bij deze.uitbreiding van vorm in respec- 
tievelijk to-, e- en o- evenals hun verbogen vormen: 

4.2.5.1. Met -hi: 

ham(1og) - hamahilhamT(1og) - slechtsik/wij 
hamär - hamärahilhamarethi) - slechts mijnlons 
tÜ(1og) - töhim/tömhi/tuhim(log) - slechts jijljullie 
tor - tÒrahi/tore(hi) - slechts jouw 
tomhär - ti>mhärahi/tòmhare(hi) - slechtsjullie/uw - - 
aP - - apahi - slechts u 
I - khilinhi - slechts hijlzij 

- 
U - Òhi/unhi - slechts hijlzij 
ekar - ékare/gkare(hi) - slechts zijnlhaar 
okar - 6kare/Òkare(hi) - slechts zijnlhaar 

4.2.5.2. Met -hu: 

ham 
hamär 
tü  
tor 
tömhär - 
aP - 
i - 
u 
ekar 
okar 

hamahulharnu - 
hamä.rahu/hamäro/hamaro - 
tÒhum/tÓmhu - 
t6rahu/toro - 
t0mhärahu/tÒmhäro - - 
apahu/äpo - 
éhulinhu - 
6 hulunhu - 
kkaro - 
Òkaro 

ook ik 
ook mijnlons 
ook jij 
ook jouw 
ook jullie/uw 
ook u 
ook hijlzij 
ook hijlzij 
ook zijnlhaar 
ook zijnlhaar 

4.2.5.2.1. Voorbeelden (met -hi en -hu): 

1 . Räml& mem::har baris éhilZhu Räm banat rahä - 
Tijdens Ramlila vervulde hijlook h 9  elk jaar de rol van Ram. 

2. Karambhog mem 8hi logan kelóhu logan ke girmit käte ke 
palal hai - 
In Kroonenburg hebben slechts zijlook zij veel ellende moeten 
doorstaan (d.w.z. "hun kontrakttijd moeten uitdienen"). 

3. Ham pardes mem tóhiriz keltóhum ke yäd karat rahlT- 
In het buitenland dacht ik slechts/ook aan jou. 

4.3. Het betrekkelijk voornaamwoord 

Hier kan men twee gebruiksgevailen onderscheiden: 
Het eerste is jaun (die), gebruikt voor personen en niet-personen. 
Het tweede is je (die, wie) dat als onderwerp of lijdend voorwerp 
uitsluitend voor personen wordt gebruikt. 
De verbuiging van beide ziet er ak  volgt uit: 

I Functie Enkelvoud/Meervoud 

welkeldie 
van welkelwie 
aan welkelwie 
welkeldielwie 
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onderwerp 
bijvoegelijk gebruikt 
meewerkend vw. 
lijdend vw. 

jaun 
jaun(e) ke 
jaun(e) ke 
jaun(e) ke 



Functie Enkelvoud/Meervoud 

die 
van wielwelke 
aan wielwelke 
wielwelke 

onderwerp 
bijvoegelijk gebruikt 
meewerkend vw. 
lijdend vw. 

4.3.1. Voorbeelden: 

j e 
jekarljinkar 
jekeljinke 
jekeljinke 

1. Ü adamiyä jaun humvä cale hai hamär mämä hai - 
De man die daar loopt, is mijn oom. 

2. Ü pèyvan jauníe) keljekar s0nyan saral hai, ka t i  haik - 
De bomen waarvan de wortels verrot zijn, worden omgehakt. 

3.  Ü laucdavä jese tÜ batiyät rahle - 
De jongen met wie je sprak. 

4.4. Het bepaling aankondigend voornaamwoord 

4.4.1. Hier treden onderling afhankelijke paren persoonlijk en niet- 
persoonlijk op. De verbuiging van twee van deze voornaam- 
woorden is als volgt: 

onderwerp 
bijv. gebruikt 

meewerkend vw 

lijdend vw. 

bep. v. middel 

Functie 

I Functie 

Enkelvoud/Meervoud 

onderwerp 
bijv. gebruikt 

meewerkend vw 

lijdend vw. 
bep. v. middel 

l I 

j e .  . . te 
jekarijinkar . . . tekarltinkai 

jeke . . . teke 
l 

jeke . . . teke 

jese . . . tese 

jaun . . . taun 
jaun(e) ke . . . taun(e) ke 

jaun(e) ke . . . taun(e) ke 
jaun se . . . taun(e) se 

~hijlzij . . . die 
van hemlhaar/ 
hen . . . die 
aan hemlhaar/ 
'hen . . . die 
hem/haar/hen 
. . . die 
met hemlhaar/ 
hem . . die a 

l 

die . . . welke 
van die . . 
welke 
aan die . . . 
welke 
die . . . welke 
met die . . . 
welke 

4.4.2. Enkele andere bepaling aankondigende voornaamwoorden zijn: 

aisan . . . taisan zo . . . als 
6tanä . . . t6tana zoveel . . . als 
jaisan . . . taisan zoals . . . zo 
jaisi . . . taiG daar. . . waar 

4.4.3. Opmerking: De hierboven geschetste vormen zijn de primaire 
vormen. Hiernaast kan in een paar gevallen een gereduceerde 
vorm, met als kern het persoonlijk voornaamwoord Ü, als secun- 
daire vorm voorkomen: 

je . . .  te (ook i) 
jekar . . . tekar (ook: okar) 
jaun . . .  taun (ook:$ 
jaisan . . . taisan (ook: Òisan) 
j6tanä. . . tètanä (ook: Otana) 

Voorbeelden: 

-- - 
l. Je Sarnäm jai mange, te (ook: Ü) khÜb pais; batoye - 

Hijlzij die naar Suriname wil(1en) gaan, moet(en) flink sparen. 
2. Jaun bòiyo, taun (ook: G )  kariyo - 

Wat je plant, zal je oogsten. 
3. Jekar l ä~hx  tekar (ook: okar) b h a k s  - 

Hij die de stok kan hanteren, bezit ook de buffel. (Spreekwoord). 

4.4.4. Hier kan ook verdubbeling optreden: 

Je-je abhitalak bhojan n5 karle ho;, te-te jäike baifh sake haim - 
Een ieder die nog niet gegeten heeft, mag plaats nemen. 

Zo ook: Jaun-jaun . . . taun-taun; jekar-jekar . . . tekar-tekar. 

4.4.5. De betekenis laat hier alleen een uitbreiding met - hilí-e) toe: 

Jèhi kam kas,  t2hi ;ge barh? - 
Slechts hij die werkt, zal vooruitgaan. 

Jaune or dekho, taune or andhiyär lage hai - 
Waar je ook kijkt, overal is het een en al duisternis. 

4.4.5.1. Opmerking: In het geval van jaun komt hier primair de vorm 
jaune voor, jaunhi secundair. 
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4.5. Het vragend voornaamwoord 

Vragende voornaamwoorden vragen naar personen en zaken. 
Ze kunnen ook bijvoegelijk gebruikt en in het meervoud verdub- 
beld worden. 

4.5.1. Naar personen vragen: 

ke - wie (deze wordt zelfstandig gebruikt en in gevallen 
waarbij sprake is van een vertrouwde band met de spre- 
ker). 

kaun - wie, welke (wordt zowel zelfstandig als bijvoegelijk 
gebruikt; hierbij is sprake van afstandelijkheid tot de 
spreker; wordt ook in deftige situaties gebruikt). 

4.5.2. Naar zaken vragen: 

h- (zelfstandig en neutraal gebruikt) - wat 
h u n  (bijvoegelijk gebruikt) - welk 
kaunci (zelfstandig gebruikt) - wat 

Deze laatste is een samenkoppeling van kaun + c: (wat voor een 
ding?). 

4.5.3. Voorbeelden: 

1. Ke (of: h u n )  äil hai? - Wie is er gekomen? 
2. Ke-ke (of: kaun-kam) ai1 hai? - Wie zijn er (zoal) gekomen? 
3. Maar: Keke boläT! - Wie zal ik roepen! 
4. Käläis hai? - Wat heeft hij meegebracht? 
5. KGkä Iäis hai? - Wat heeft hij zoal meege- 

bracht? 

,Opmerking: Käwordt ook in de volgende gevallen gebruikt: 

1. Ka7 tÜ skÜ1 na jaiye? - Zeg, ga je niet naar school? 
2. CugaEke kajanirat hai? - Waar is klikken voor nodig? 
3. Pahalvanvä ke ka-dehim hai! - Wat een body heeft de atleet! 

Bijvoegelijk gebruikt: 

6. TG kekar jütä pahinle bate? - Wiens schoenen heb je aan? 
7. Kaune ga$ ke pahiyä tufal rahä? - Van welke wagen was 

het wiel kapot? 

4.5.4. Opmerking. Het meervoud in de gevallen van de voorbeeldzinnen 
wordt verkregen door verdubbeling van het vragend voornaam- 
woord, dus: kekar-kekar en kaune-kaune. 
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4.6. Onbepaalde voornaamwoorden 

Deze duiden personen, zaken of groepen onbepaald aan. Zij 
kunnen zowel zelfstandig als bijvoegelijk gebruikt worden. Wan- 
neer zij indirekt gebruikt worden, blijven zij onveranderd. 

4.6.1. In het Sarnami zijn de onbepaalde voornaamwoorden: 

koT(ook bijvoegelijk gebruikt) 
kauno (ook bijvoegelijk gebruikt) 
koT a d a d  
ek jane 
kauno jane 
ek m a n s  
kauno mana: 
ek milä 

kaT 
kaiy an (go) 
koT nä 
kauno nä 
kuch, kuchu 
kuchlkuchu nä 
log, logan 
sab(h), sabhan 
sab ko? 
sab kuch 
sab log/logan/lon 
koT- na-ko? 
ek na, 6kk6 n5 
har ek 
koT-koT 
kuch-kuch 

- vele(-n) 
- vele (-n) 
- niemand 
- niemand 
- iets, enig(-e) 
- niets 
- men 
- men 
- iedereen 
- alles 
- iedereen 
- wie/ welke dan ook 
- geen 
- elk, elkeen 
- sornrnige(n) 
- enkele(n) 

4.6.1.1. Opmerking l. Er is verschil tussen k o i  en kauno, hoewel beide 
iemand betekenen. In de zin: koiä i l  hai - (er is iemand geko- 
men) wordt de bewuste persoon verwacht, terwijl in de zin: 
kauno äil hai - (ook: er is iemand gekomen) dat niet het geval 
is. De laatste zin is in algemene zin gebruikt. 

4.7. Het wederkerend voornaamwoord 

Dit is het woordje Üpan (apan) dat als versterking bij alle per- 
soonlijke voornaamwoorden kan worden gebruikt. Äpan is een 



versterkte vorm van apan. In de zin heeft äpan betrekking op 
het voorafgaande onderwerp, waardoor misverstanden uitgeslo- 
ten worden. 

4.7.1. In de zin: 

"Pahile Ü ohm bär näü se katvävat rahä - 

Vroeger liet hij zijn haar door een dorpsbarbier knippen". 
zou okar voor twee uitleggingen vatbaar kunnen zijn n.l.: 

1 .  Hij liet zijn eigen haar knippen, en: 
2. Hij liet het haar van een ander knippen. 

Het gebruik van Üpan (apan) sluit elk misverstand uit. 

Dus: 

Pahile Ü ;pan b& näÜ se kafvivat rahä - 
Vroeger liet hij zich door een dorpsbarbier knippen. 

4.7.2. Versterking met -hi en -hu: 

I batiyä Ü apane (apanehi) bolle rahä - Hij had dit zélf gezegd. - 
I batiyä Ü apano (apanehu) bolle rahä - Hij had dit zelf ook 

gezegd. 

HET BIJWOORD 

5.1. Bijwoorden kunnen bepalend aan de meeste woordsoorten, be- 
halve het zelfstandig naamwoord, toegevoegd worden. Hun voor- 
naamste kenmerk is dat zij niet verbogen kunnen worden als 
bijvoorbeeld bijvoegelijke naamwoorden. 
Wel zijn mogelijk uitbreidingen met -hi(-e) en -hu(-o) en soms ook 
met -va en -iyä, samenstellingen, woordgroepvorming en ver- 
dubbelingen. 

Er zijn veel soorten bijwoorden. Zij kunnen een tijd, een plaats, 
een wijze, een hoeveelheid etc. aanduiden. 

Aangezien grammaticaal hier niet veel problemen bestaan, vol- 
staan wij met een opsomming van een aantal bijwoorden in de 
hierboven genoemde gevallen, aan het eind gevolgd door een 
aantal voorbeeldzinnen: 

5.1.1. Bijwoorden van tijd 

- 
aj 
bihän 
kalhimyäm, käl 
parsbimyä, parsom 

roj 
sabere 
r i t  ke, räte 
bid mem 
din bhar 
din ke - 
i baris - 
u baris 
hardam 
aiícakke (mem) 
turante 
pahile 
phin, phino 
phir, phiro 

- vandaag 
- morgen 
- gisteren 
- eergisteren 

overmorgen 
- dagelijks 
- 's ochtends 
- 's avonds, 's nachts 
- later 
- gedurende de hele dag 
- overdag 
- dit jaar 
- volgend jaar 
- altijd 
- plotseling 
- terstond 
- eerst 
- weer, opnieuw 
- weer, opnieuw 



kabhTnä 
ber-ber 
rit-din 
roj-nit 
sabere-sañjhä 
din-dupihare 
sabere-sabere 
sañj hal: jun? - 
aj-käl 
haliye 
kalhimy e 
kalhirhy o 
tanike der men1 
doharärke 
rahe-rahe 
rase-rase 

nooit 
telkens weer 
dag en nacht 
altijd 
's ochtends en 's middags 
op klaarlichte dag 
's ochtends vroeg 
in de namiddag 
tegenwoordig 
binnenkort, onlangs 
net gisteren 
ook gisteren 
niet lang daarna 
voor de tweede maal 
a u  eens . . . dan weer 
zoetjesaan 

5.1.2. Bijwoorden van plaats 

agvel-vo : - - 
age-age 
anuäre 

pichväre 
uppar; uparel-ve 
uparo/-vo 
nicce 
d Ür 
nagicce 
ante 
bhittar 
bähar 
bhit tar-bähar (V.V.) 
kinäre 
kinare-kinäre 
agal-bagal - 
mupare 
g6rvare 
sagaro 
sakto (N) 

vóór (zowel wat plaats als 
tijd betreft) 
slechts/ook vóór 
vooruit 
op het voorerf 
van voren en achteren 
achter (zowel wat plaats als 
tijd betreft) 
op het achtererf 
boven; slechts boven 
ook boven 
beneden 
ver 
dichtbij 
elders 
binnen 
buiten 
binnen en buiten 
langszij 
steeds langszij 
aan weerszijden 
aan het hoofdeinde 
aan het voeteneind 
overal 
overal 

i 5.1.2.1. Door nasalering worden sommige bijwoorden van plaats richting- 
aanduidend: 

bhitaräm - daarbinnen 
uparam - daarboven 
baharväm - daarbuiten 
nicvám - daarbeneden 

- 
5.1.3. Bijwoorden van wijze 

sahaj/-e - gemakkelijk 
bisäll-e - geweldig 
bajjarl-e - vreselijk 
bhale - gelukkig 
sait - misschien 
atiyant - erg 
kafhin - geweldig, enorm 
birthä - tevergeefs 
vahiyäte - tevergeefs 
dh%e - zacht 
dh%e se - zachtjes 
d hse-d hyre - langzaamaan 
nihure - gebukt 
maneman - innerlijk (geestelijk) 
k07 rakam se - op de een of andere manier 
sacce - echt, inderdaad 
tahiy%ahiyäT - netjes opgevouwen 
goye-gore - te voet 
chucche gore - blootsvoets 
bichlahar - glibberig, glad 
paidare - te voet 
p harahar - bros 
nange - naakt 
nang-dhirang - poedelnaakt 
paniyä-soth - "gesmeerd" 
tartóbbar - achter elkaar 
pasTnä-pasTnä - zweterig 
uppar-j hämp ar - "met de Franse slag" 

I 
5.1.3.1. Opmerking: 

Als bijwoorden van wijze treedt voorts op een rijke bron van 
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woorden met klanknabootsende enlof kla/symbolische waar- 
de, al dan niet meervoudig verdubbeld: 

tan-tan - klinkend (metaalklank) 
khan-khan - klinkend (metaalklank) 
khanan-khanan - rinkelend (metaalklank) 
pacar-pacar - modderig 
kudur-kudur - dartelend (b.v. van jonge kinderen) 
phudur-phudur - dartelend (b.v. van vogeltjes) 
las-las - plakkerig 
lasar-lasar - kleverig 
p har-p har - bros 
guf ur-gufur - klokkend (drinkgeluid) 
hanhanäze - razend (motorgeluid) 
han-han-han-han - razend (motorgeluid) 
libir-libir - griezelig glibberig 
kharbar-kharbar - rommelend (gestommel) 
phakar-p hakar - dampend (i.v.m. roken) 
khafkhafiae - kloppend (b.v. aan de deur) 

5.1.4. Bijwoorden van hoeveeiheid 

khä8  - slechts 
kasban ongeveer 
lagbhag - ongeveer 
mil ke - gezamenlijk 
tanko nä - in het geheel niet 
kul - alle, alles 
ek bun nä - helemaal niet 
tanik bhar - een weinigje 
ek-ek kar ke één voor één 
akele-akele - in zijn eentje 

5.1.4.1. Enkele bijvoegelijke naamwoorden die een hoeveelheid aanduiden, 
kunnen ook als bijwoord gebruikt worden: 

- alle 
- veel, meer 

jädä - veel, meer 
bahut - veel 

dher - veel 
thora se - weinig 

Voorbeelden: 

1. Äj ham jädä khäFlelT hai - 
Ik heb vandaag te veel gegeten. 

2. Rämlalvä äj bahuf batiyä hai - 
Rarnlal praat vandaag te veel. 

5.1 .5. Overige bijwoorden 

ham - 

na - 
- 

na - 

naäim - 

b halä - 

j añir - 

albat - 

bilkul - 

yäne, mäne - 
thore, thbrko(N) - 

ja 
niet 
nee 
nee 
zeg! 
zeker 
inderdaad 
helemaal 
met andere woorden 
toch niet? 

5.2. Leenwoorden 

Uit het Sranan Tongo: 

habayä (vgl. abra - aan de overkant 
in het Sranan Tongo 
uit Eng. over) 

habac-  habayä - tegenover elkaar 
kanty (uit het Ned. - langs 
kant via het Sr. Tongo) 
kantskang - aan de zijkant 
soso ke (uit Sr. Tongo: soso) - voor niemendal 



Uit het Nederlands: 

- 
parsis - precies 

t oevallig 
eigenlij k 
zeker 

5.3. Voorbeelden: 

1. Cijrvä din-dupdhare äpan badmasikarat rahä - 
De dief pleegde zijn misdrijf vaak op klaarlichte dag. 

2. Bakariyä pichväre ghäms care hai - 
De geit graast op het achterer5 

3. Jänicväm dekh to, ke äil hai -. 
Ga eens even beneden kijken wie gekomen is. 

4. Balram bajjar jhüth bole hai - 
Balram liegt verschrikkelijk. 

5. Ü jahuiyä äpan mäi-bäp ke tanik bhar nä ijjat kare hai - 
Die schooier heeft geen greintje respekt voor zijn ouders. 

6. Väh re dost, tu albat kuch kamäl karle hai - 
Bravo vriend, je hebt inderdaad iets gepresteerd! 

. 7. Düno paränT bacpan mem habarFhabap rahat rahlem - 
Beide echtelieden woonden in hun jeugd tegenover elkaar. 

8. T i  hamse parss-parsTs bataiye humvä kä-kä bhail rahä - 
Je moet mij haarfijn vertellen wat daar zoal gebeurd was. 

9. Tüianarväakele-akele käheke khäi Iele bäte - 
Waarom heb je deze granaatappel in je eentje opgegeten? 

HET ACHTERZETSEL 

6.1. Achterzetsels worden gebruikt om een veelheid van betrekkingen 
tussen twee zelfstandigheden aan te geven. Men lette er op dat in 
het Sarnami het achterzetsel voorkomt achter het woord waarmee 
het in verband staat. Dit in tegenstelling tot het Nederlands waar 
het een voorzetsel is. 

6.2. In het Sarnami bestaan voor wat de vorm betreft twee soorten 
achterzetsels: 
1. de primaire achterzetsels: 1 gem :;t, door, aan, uit 

par of pe 
ke - van, aan 

2. Achterzetsels gevormd met behulp van ke (soms kan ke wegge- 
laten worden). 
Hiervan een aantal voorbeelden. Aan het eind enkele voorbeelden 
met -h$-el en -hu(-o): 

ke uppar 
ke nicce 
ke bicce 
ke binä 
ke badle 
ke säth 
ke bhittar 
ke bähar 
ke khiläf 
ke sanghe 
ke sahärä se 
ke santi 
ke chor ke 
ke baròbbar 
ke lage 

boven 
beneden 
middenin 
zonder 
in ruil voor 
(samen) met 
binnen, in 
buiten 
tegen 
samen met 
met behulp van 
in plaats van 
behalve 
gelijk aan 
b ij 



ke nagicce 
ke mare 
ke rakam 
ke jaise 
ke äge 
ke pTche 
ke väste 
ke liye 
ke haväle 
ke khartin 
ke pkhe-piche 
ke tare 
ke agal-bagal 
ke jariye 
ke dvärä 
ke bal se 
ke hirhyä 
ke bare mem 
ke kinär(-e) 
ke or se 
ke khyäl mem 
ke mutäbik 
ke bicär se 
ke pär 
ke kaity se 
ke räy se 
ke haisiyat se 
ke lagve 
ke kinarve 
ke agve 
ke agvo 

dichtbij 
om wille van 
als 
als 
voor 
achter, om 
voor 
voor 
onder de hoede van 
voor 
steeds achter 
beneden, onder 
rondom, aan weerszijden van 
door 
door 
krachtens 
b ij 
over 
naast langs 
van de zijde van 
naar de mening van 
volgens 
naar het oordeel van . 
aan de overkant van 
van de zijde van 
op advies van 
uit hoofde van 
dichtbij 
vlak langs 
vlak voor 
ook vóór 

6.2.1. Voorbeelden ad l.: 

1. met: mem: 
Bed mem ham i batiyä pa&le bäty- 
Ik heb dit in de Veda's gelezen. - 

2. met: ke en se: 
Dher kanträkTlog apne ke jahäjyke näm se bolävat rahlem - 
Veel kontraktanten noemden elkaar "jahäj?' (scheepsgenoot). 

3. met: par of pe: 
Pahile khctihar log äpan ghar par (of: pe) tully bichävat rahlem 
Vroeger bedekten landbouwers hun daken met pina-bladeren. 

6.2.2. Voorbeelden ad 2.: 

1. Wähid äpan ghar ke tare bakas- bhem- posat rahä - 
Wahid hield geiten en schapen onder zijn huis. 

2. Gharvä ke agal-bagal phül boval gail hai. 
Er zijn rondom het huis bloemen geplant. 

3. Kilä mem samundar ke or top tanal hai - 
In Kila (= Nw.-Amsterdam) zijn er kanonnen op de zee gericht. 

4. Ï sabhä mem äj Balräm sabhäpati ke haisiyat se batiy=- 
Op deze vergadering zal Balram vandaag als voorzitter spreken. 

6.3. Wanneer achterzetsels in verband staan met de persoonlijke voor- 
naamwoorden ham, tü, C ü in enkelvoud en meervoud, dan nemen 
deze de bezittelijke vorm aan. De voqn ke valt dan weg. 
Voorbeelden met: ke binä - zonder: 

hamär binä 
tor binä 
ekar binä 
okar binä 
ham logan ke binä 
tü logan ke binä 
t6mhär binZ - 
ap ke binä - 
i sabhan ke binä 
ü sabhan ke binä 
inkar binä 
unkar binä 

- zonder mij 
- zonderjou 
- zonder hem, - haar 
- zonder hem, - haar 
- zonder ons 
- zonder jullie 
- zonderu' 
- zonder u 
- zonder dezen 
- zonder hen 
- zonder hem, - dezen 
- zonder hem, - hen 

6.4. Achterzetsels kunnen een uitgang op -e veroorzaken bij het direkt 
voorafgaand zelfstandig naamwoord en eventueel daaraan verbon- 
den voornaamwoorden en bijvoegelijke naamwoorden. Deze uit- 
gang kan ook weggelaten worden. (vgl. 4.2.1.2.) 

Voorbeelden: 

1. Ókare häthe mem (ook: okar häth mem) chüsrahä - 
Hij had een mes in zijn hand. 

2. Apane bäp se (ook: äpan bäp se)ibatiyä bol diye - 
Je moet dit aan je vader vertellen. 

6.5. Het Nickeriaans Sarnami heeft voor mem naast de afgeleide vormen 
eman (hierin) en Oman (daarin) ook de vormen emäm en omäm 
die ook in het Avadhi voorkomen. 



HET VOEGWOORD 

7.1. Voegwoorden verbinden zinnen of zinsdelen met elkaar. Ook deze 
zijn onverbuigbaar. Wij kennen nevenschikkende en onderschikkende 
voegwoorden. 

7.1.1. Nevenschikkend: 

aur,auro,auru,au,a - en 
baki - maar 
yä, ki, ki t o  - of 
yä  to - of wel 
k ä  . . .  kä . . .  - - zowel..  . als. . . 
na . . .  nä . . .  - noch. .  . noch. .  . 

Voorbeelden: 

l .  Baghavä sikär khele jät rahä uur baghinyä baccavan ke posat rahä - 
De tijger ging op jacht en de tijgerin zorgde voor de jongen. 

2. Siyarvä rahä to chotäjänvar, baki bahut calämk! 
De vos was wel klein, maar erg slim! 

3. Dhankatam ke samay sab ke kas ke käm kareke cahim, kä mehrarü 
kä mardänä - 
Tijdens de rijstoogst moeten zowel mannen als vrouwen hard 
werken. 

7.1.2. Onderschikkend: 

ki, k7 
jaune, jame, jeme 
j,, ja 
jo . . . to 
tab, ta 
nahTm to 
nah7m 
cähe . . . 
kähe (se) (ki) 

dat 
opdat, zodat 
als, indien 
indien . . . dan 
dan 
anders 
of 
ook al . . . 
want, omdat 

jab talak/-tak 
jab se 
baki 
tabbo 

Voorbeelden: 

1. Buddhü hamse püchis hai ki räphat mem Ü kä kare - 
Buddhu heeft me gevraagd wat hij in deze ellende moet doen. 

2. Jo ham süt j%, to tü hamke jagärdiye - 
Als ik in slaap val, (dan) moet je me wekken. 

3. TG apne ke jald'l taiyär kar, nah-m to  der hoTjäi- 
Maak je gauw klaar, anders wordt het nog laat ook. 

7.2. Vaak gebruikte voegwoorden uit het Nederlands zijn: 

maar 
hoewel 
omdat 
want 



HET TUSSENWERPSEL 

8.1. Hieronder valt een groot aantal op zichzelf staande woorden dat 
gebruikt wordt om allerlei gevoelens te uiten. Vaak zijn tussenwerp- 
sels betekenisloze lettergrepen en soms zijn ze moeiiijk schriftelijk 
weer te geven. 
De meest verscheidene stemmingen uit men door tussenwerpsels: 
onverschilligheid, droefheid, angst, schrik, vreugde, woede, harts- 
tocht, verbazing, waarschuwing, de aandacht van de hoorder op zich 
of de boodschap vestigend etc. 

De uitingsvormen kunnen zijn : roepen, schreeuwen, gillen, lachen, 
schateren, zuchten, kreunen, vloeken, klanknabootsingen, bevelen, 
verzoeken, etc. 
We doen slechts een greep uit de vele mogelijkheden. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat vertaling vaak slechts bij 
benadering mogelijk is. 

häm ! - ja! 
na - is het niet? 
nä! - nee! 
acchä! - goed, o.k.! 
he! - he! 
hkdde (= he dekh!) - zie hier! 
ho! - he! 
hòdde (= ho dekh)! - zie daar! 
cup! - stil! 
ayà! - au! 
oho! - och-och! 
ab le! - ook dat nog! 
le babäl! - ook dat nog! 
bhalä! - zeg! 
b haràm ! - bons! 
d haräm ! - bons! 
bäp-re-bäp ! - lieve hemel! 
bacäo! - help! 
cor-cor! - houdt de dief! 
tàgurnàgur - ), geluid van een trom" 
albat! - warempel, inderdaad 

säbäs! - bravo! 
väh-väh! - bravo! 
na? - nietwaar? 
to, ta? - toch? 
kutru-kutru! - het roepen van een hond 
krrr . . . t i  
ti ti . . . I - het lokken van kippen --- a a a ä !  - - 
ahire ! - lieve help! 
dhittgri ke! - foei! 
re! - joh! 
häy re - jammer! 
hày -häy ! - ach! 
säre ke! - verdorie! 
häy re daiyä! - och, lieve help! 
daiyä-redaiyä! - lieve help! 
jä re! - foei, schande! 
he Ie! - hier heb je 't weer! 
ho le! - daar heb je 't weer! 
Mälik jäne - bij God! echt waar! 
Alläh kasam - bij God! 
marde! - man! 

8.2. Leenwoorden: 

Uit het Sranan Tongo: 

män 
no? 
min! 
boi! 
mis! 

- joh, ach 
- nietwaar? 
- uitroep van wrevel 
- sjonge-sjonge! 
- vooruit, mars! 

Uit het Nederlands: 

l 
to, toch? - toch? 
hé! - hé! 



HET WERKWOORD 

9.1. Werkwoorden zeggen ons iets over een handeling, een wer- 
king, een gebeuren of een toestand in heden, verleden of toe- 
komst. 
Zoals reeds in de inleiding vermeld, zijn in het Sarnami 
bij dit woordsoort duidelijker dan bij de overige woord- 
soorten aan de uitgangen Bhojpuri en Avadhi kenmerken 
te  onderscheiden. Dit is te  zien aan de vele variante uitbrei- 
dingen van het werkwoord die vaak naast elkaar worden 
gebruikt. 

Het onderscheid tussen de twee variante vormen van het 
Sarnami, de Nickeriaanse en die van de rest van Suriname, 
komt hier het duidelijkst tot uiting. Voor ~ i c k e r i e  geldt 
dat Avadhi invloeden iets meer aan te  wijzen zijn dan in de 
rest van Suriname. Bovendien hebben Bhojpuri en Avahi 
kenmerken in beide streken zich soms op een Andere ma- 
nier gehandhaafd. 

9.2. In dit stadium van onderzoek kan de vraag waarom het 
distrikt Nickerie kiest voor een Bhojpuri uitgang waar een 
Avadhi vorm te verwachten zou zijn, niet bevredigend beant- 
woord worden. Hetzelfde geldt ook voor de rest van Suri- 
name. Het antwoord op de volgende vragen zal in de toekomst 
verheldering kunnen bieden in deze onduidelijkheid: 
1. Hoe was de percentuele en kwantitatieve bevolkings- 

samenstelling van de immigranten naar moedertaal ten 
tijde van hun spreiding over beide gebieden? 

2. Wat was de rol en invloed van de taal van de orale en ge- 
schreven literatuur m.n. in volksverhalen en religieuze 
werken als het Ramayana? 

9.2.1. Twee voorbeelden zullen dit verduidelijken: 
(Opmerking: bij het schema hieronder en hierna te volgen 
schema's worden de meest voorkomende vormen het eerst 
vermeld. De minder gebruikte vormen worden tussen haak- 
jes geplaatst). 

9.2.1 . l .  De Bhojpuri vormen b;{< bate, bä(-y) (ben, bent, is) zijn 
in Nickerie vreemd. Deze worden alleen in de rest van Su- 

riname gebruikt. Nickerie heeft hiefgekozen voor vormen 
van het werkwoord hove (zijn): hui (-li), hui(-Ze), hui. 
(Zie voor de verdere vervoeging van deze werkwoorden par. 
9.6.1. e.v.) 

9.2.1.2. De vervoeging van bijvoorbeeld het werkwoord kare (doen) in 
de o.v.t. ziet er in beide gebieden als volgt uit: 

i De rest van 
Nickerie Suriname 

enkv. 2e p. 

m.v. l e p .  

3e p. 

t ü  karle tü  karle 
Ü karis (karil) 

hamlog karin (karlx-lin) ham log ka& 
tÜ lon karle - - t ü  log karle 
ap karlo - 

ap karlo - 
u sab(-h) karin u sab(-h) karlem 

(karle) 

De onderstreepte vormen bij de Ni-gkeriaanse vervoeging 
vertonen bij de primaire vormen een kontrast met de ver- 
voeging van de rest van Suriname, zij het met hier en daar 
een licht verschil in nog moeilijk te  meten gebruiksfrequentie. 
De overige vormen komen overeen. 

9.3. Werkwoorden hebben in het Sarnami in hun onvervoegde 
vorm (de onbepaalde wijs of infinitief) 4 uitgangen t.w.: 
-ve, -e, -ye en T De stam van het werkwoord vindt men 
door weglating van deze uitgangen. Achter de stam van het 
werkwoord volgen bij de vervoeging de persoons- en tijds- 
uitgangen. Het voorkomen van een bepaalde infinitiefuit- 
gang bij een werkwoord is afhankelijk van de eindklank 
van de stam van het werkwoord: 

A.Werkwoordsstammen die eindigen op een klinker krijgen 
de volgende uitgangen: 

1. Stammen eindigend op de klinkers -o, -e, Ü hebben de 
-ve-uitgang: rave, dhove (stam: dho, ro; wassen, huilen); 
leve, deve (stam: Ie, de; nemen, geven); chüve (stam: 
chü, aanraken). 

2. Stammen eindigend op de klinker -7hebben de -ye- 
uitgang: s-ie, pFe (stam: s< pz  naaien, drinken). 



3. Stammen eindigend op de klinker -Z hebben de -?uitgang: 
khä: jäT(stam : khZ jE eten, gaan). ' 

B. Werkwoordsstammen die eindigen op een medeklinker 
hebben de -e-uitgang. 
Hiertoe behoren de meeste werkwoorden: süte, krne 
(stam: süt, k7n; slapen, kopen). 

Tussen de werkwoordsstammen eindigend op -ä en de ove- 
rige bestaat verschil in vervoeging (zie par. 9.7.1.1 .). 

9.3.1 . Opmerking: 

Vermeldenswaard is dat het Bhojpuri en het Avadhi uitgaan 
van andere infinitief-uitgangen n.l. uitgangen op -al en -ab. 
In het Oud-Avadhi: -ai of vai. ' 

H& Hindi en het Urdu hebben hier voor alle werkwoorden 
een uitgang op -n;: dhonä, ronä - wassen, huilen. 
Wanneer oudere Sarnami sprekers de infinitief gebruiken 
als zelfstandig naamwoord, kunnen ook de Bhojpuri en de 
Avadhi infinitief op -al en -ab voorkomen. 

Dus: 

Voorbeelden: 

Bhojpuri : dhoval, roval - wassen, huilen 
Avadhi : sütab, kTnab - slapen, kopen 
Oud-Avadhi : sahai, calävai - leren, rijden 
Samami : &he, caläve - leren, rijden 

1. Hamär märal ke ope koTasar na paye hai - 
Mijn slaan heeft op hem geen invloed. 

2. Okar Tbät samjhab bahut kafhin hai - 
Het begrijpen hiervan is voor hem erg moeilijk. 
(Letterlijk: Zijn deze woorden begrijpen erg moeilijk is). 

9.4. Bij de vervoeging van het werkwoord maakt het Sarnami 
gebruik van werkwoorduitgangen enlof hulpwerkwoorden. 
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen 3 wijzen: de aan- 
tonende wijs (indicatief), de aanvoegende wijs (subjonctief) 
en de gebiedende wijs (imperatief). De eerste drukt iets 
werkelijks uit, de tweede een mogelijkheid en de derde een 
noodzaak of verzoek. 
In deze vormen zijn de personen in enkelvoud en meervoud 
en de tijd herkenbaar. 

De persoons- en tijdsuitgangen worden in de regel achter 
de stam van het werkwoord gevoegd. Alleen wanneer een 
werkwoord wordt samengesteld met hove, wordt de onbe- 
paalde wijs van het werkwoord gebruikt. 

9.4.1. Om het tijdsaspect uit te drukken gebruikt het Sarnami 
de volgende uitgangen of delen van uitgangen: 

I 
-at (tegenwoordig deelwoord) - bolat - zeggend 
-al (voltooid deelwoord) - bolal - gezegd 
-ab - bolab - zal zeggen 

-iy- of - bbliye, bólihe - 
-ih- (toekomende tijd) zal zeggen 
-i- of - bolT, bofgä - 
-Tg; ) zal zeggen 

9.4.1.1. Opmerking: De -h-vormen zijn oudere vormen en kunnen 
zonder betekenisverschil door de -y-vormen vervangen wor- 
den. 

. 9.4.2. In de vervoeging wordt tevens van de volgende hulp-werk- 
woorden gemaakt: 

hove - zijn (in het algemeen) 
bäfe - zijn (concreet en slechts in de 

tegenwoordige tijd) 
rahe - blijven, zijn (duidt het voortduren van 

de handeling aan, benadrukt de alge- 
meenheid van. de handeling of in de 
vorm van het voltooid deelwoord het 
verleden). 

9.4.2.1. Deze werkwoorden worden ook zelfstandig gebruikt. Alle 
drie dienen ook om de betekenis: hebben, bezitten, in het 
bezit zijn van te omschrijven. Voor deze betekenis heeft 
het Sarnarni geen eigen werkwoord. 

Voorbeelden: 

1. Hamär lage t k  buk hai/bä - 
Ik heb drie boeken. 

2. Hamkelhamär lage das rupiyä rahä - 
Ik had (bezat) tien gulden. 



9.4.2.2. Het werkwoord hove heeft ook de betekenis: worden: 
DhTredh5-e der hove hai - Het wordt zoetjesaan laat. . 

9.5. Opmerking l: 

In onbenadrukte positie, wanneer duidelijk is wie of .wat als 
onderwerp in de zin bedoeld wordt, kunnen de persoonlijke 
voornaamwoorden weggelaten worden: 

1. TG g h a ~ ä  mem kä kare hai? - Wat doe je in 
het huis? 

Parh ilä? - Ik lees! 
2. Premvä dukaniyä mem kä khis hui? - Wat heeft Prem 

in de winkel 
gekocht? 

ÄIÜ ki'nis hai. - Hij heeft aard- 
appelen gekocht. 

Opmerking 2: 

Duidelijk wordt dat de verschillende werkwoorden hier el- 
kaar in hun betekenis aanvullen of uitsluiten. Vergelijk in 
dit verband het gebruik van de verschillende vormen van het 
Nederlandse werkwoord zijn : ben, is, was. 
Deze gaan historisch terug op 3 verschillende werkwoorden. 

9.6. De werkwoorden kan men voorts onderverdelen in: over- 
gankelijke (transitief) en onvergankelijke (intransitief) 
werkwoorden, zogenaamde enkele- en dubbele causatieven 
en bedrijvende en lijdende vormen. 
Eerst wordt de aantonende wijs in de bedrijvende vorm 
behandeld. 

9.6.1 . De vervoeging van bat- o. t. t. 

Voorbeeld: 

enkv. 

meerv. 

Hamlog äj ghanem bäG(-m) (zelfstandig gebruikt) - 
Wij zijn vandaag thuis (gebleven). 

9.6.2. De vervoeging van hove en rahe als hulpwerkwoorden én 
als zelfstandige werkwoorden. 

Ie p. 
.. 2e p. 
3e p. 

l e p. 
2e p. 

3e p. 

ham bat7 - ik ben 
tÜ bate -- - - jij bent 
i,u,ba(-y) - hij/zij is 

hamlog bag(-m) - wij zijn 
tÜ log bate - jullie zijn 
ap bäto, tÜ bäto - u bent 
T, Ü sab (-h) bätem - zij zijn 

enkv. 
:-m hai (hail7N) z :;zt 1 
tÜ hai (haile N) 
i, u hai hijlzij is 

l e p .  
2e p. 
3e p. 

meerv. 

ham log hakb - wij zijn 
(haG N) 
tÜ - log hai (haile N) - jullie zijn 
ap - ho (hailo N) - u bent 
i, u sab (-h) hauii - zij zijn 
(hailem N) 

l e p .  

2e p. 

3e p. 

Voorbeeld: , 

Ü sab(h)i sait kaham haim (hailem) (zelfstandig gebruikt) - 
Waar zijn zij nu? 

9.6.2.2. O. v. t. Ik  was etc. 

1 
ham rahlT(rahin; typerend voor N) 
tÜ rahle (rahe) 
Ü rahä (rahal) 

ham log rahlT (rahin; ook: typerend voor N) 
tü log rahle (rahe) 
ap rahlo (raho) 
Ü sab(-h) rahlem, rahem (rahin); ook: 
typerend voor N) 

Voorbeelden: 

1. Jab ham toke bglävat rahl?, tab tÜ kahäm rahle? - 
Waar was je toen ik je nep? 

2. Brisvä gharvem rahäjab tÜ oke khoje gai rahe - 
Bris was wel thuis toen je hem ging zoeken. 
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9.6.2.3. O. t. t. t. Ik zal zijn (worden) 

ham hob(-e), hòibe 
tü h6iy e 
Ü hoT (-ga) 

of: rahab, rahbe, rahibe 
rahiye 
rahT (-ga) . 

ham log hob(-e), h0ibe rahab, rahbe 
tÜ log hóihe, höiye rahiy e 
ap. hòiho, hóiy o rahiy o 
u sab hóihem, hóiyem rahiyem i 

Voorbeelden. 

1. TG bihän jab t k  baje aiye, tab ham gharvem hobe (rahbe) - 
Wanneer je morgen om drie uur komt, zal ik thuis zijn. 

2. Hamär sanghatiyä Hansü ke mañjhä hoi(-g3 - 
Mijn vriend zal bestuurs-opzichter van Meerzorg zijn 

De toevoeging -jÜ in de eerste en tweede persoon meer- 
voud benadrukt het aspect van gezamenlijkheid. 

(worden). 
- 

9.6.2.4. O.V. t. t. Ik zou zijn (worden) 

Voorbeelden: 

ham höit? 
tü höite 
Ü hovat (hot) 

ham log höitT (-ja) 
tÜ log h0ite (-ja) 
ap h6ito - 
u sab höitem 

1. Äp hamse kalhiyäm bole raho, ki äp gharvem hóito 
(rahto) - 
U had me gisteren gezegd dat u thuis zou zijn. 

2. Balramvä payhle hovat (rahat), tab ab le baykä adamTrahat 
(hovat) - 
Had Balram gestudeerd, dan zou hij nu al een belangrijk 
man zijn. 

of: raht; 
rahte 
rahat 

raht: 
rahte 
rahto 
rahtem 

9.6.2.5. Volledigheidshalve volgt hier de vervoeging van hove in de 
betekenis van worden (gebeuren). Deze vormen worden 
slechts zelfstandig of als tweede lid van samengestelde werk- 
woorden gebruikt: 

Opmerking: 

o. t. t. Ik word etc. met nadruk op het proces: 

ham hoilä 
tÜ hove hai 
Ü hove hai 

ham log hoi6 
tü log hove hai - 
ap hove ho 
Ü sab hove haim 

of: hovat hovat bate bat7 

hovat b;(-y) 

hovat b$(-m) 
hovat bate 
hovat bäto 
hovat bätem 

o. v. t. Ik werd etc. 

ham bhaiK (bhain N) 
tü bhaile 
Ü bhail (bhai) (bhe) 

ham log bhai17 (bhain N) 
tü log bhaile - 
ap bhailo - 
u sab bhailer;? (bhain N) 

9.7. De vervoeging van de zelfstandige werkwoorden 

Het Sarnami kent in de onvoltooide tijden telkens paren van 
vervoegingen. De eerste vorm wordt in algemene zin gebruikt, 
terwijl de tweede benadrukt dat een handeling op een be- 
paald moment in heden, verleden of toekomst aan de gang 
is, was of zal zijn. Het verschil in betekenis is als dat tussen 
de Engelse vormen: I go en I urn going. Als voorbeeld kiezen 
we het werkwoord payhe (stam: parh-) - lezen. 

9.7.1. O. t. t. I lees etc. 

ham payhilä (payhT hai N) 
tü payhe hai 
u pa*e hai 



ham log pqhilä 
tü log pa.e hai 
äp payhe ho, payho hai - 
u log p q h e  haim 

P 1 
I k  ben lezende (vgl. Eng. 
I am reading) etc. 

ham pafiat bä%(hai, haim, hailTN) 
tÜ pqhat  bate (hai, haile N) 
Ü parhat bä(-y) (hai) 

ham log pafiat bi@-m) (hairh) (hailin N) 
t ü  log pafiat bäfe (hai, haile N) - 
ap payhat bäto (ho, hailo N) 
Ü log pqhat  bäfem (haim) 

Naast ham pafiat bäf t  etc. kan een andere vorm gebruikt 
worden. 
Deze benadrukt het voortduren van de handeling 
sterkere wijze: 

ham parh rahal bäfT(hai, hailTN) 
tÜ parh rahal bate (hai, haile N) 
Ü parh rahal bä(-y) (hai) 

ham log pa. rahal bäfx-m) (haim) (hailin N) 
tü log payh rahal bi te  (hai, haile N) 
äp payh rahal bäto (ho, hailo N) - 
u sab payh rahal bätëm (haim) 

op een 

Voorbeelden. 

1. Panditvä Rämäyan ke dohä-caupäisamjhäve hui - 
De pandit legt doha's en caupä?s uit het Ramayan uit. 
(Doha's en caupäi's zijn bepaalde versvormen met strenge 
regels van metrum, ritme en rijm) 

2. Panditvä Rämäyan ke dohä-caupZsamjhävat bä - 
De pandit legt nu dohä's en caupzs  uit het Ramayan uit. 

3.  Panditvä Rämäyan ke dohä-caupZsamjhä rahal bä (hui) - 

De pandit is op dit moment bezig dohä's en caupä7s uit 
het Ramayan uit te leggen. 

9.7.1.1. De vervoeging van werkwoorden -- -- waarvan de stam eindigt 
op een Ü bijvoorbeeld khai, jai (eten, gaan) is als volgt: 

O. t. t. Ik  eet etc. 

ham khäilä 
tÜ khä hai 
Ü khä hai 

ham log khäilä 
tÜ log khä hai - 
ap khäo ho 
ü log khähaim 

I k  ben etende (vgl. Eng. 
I am eating) etc. 

ham khät bit? 
tü  khät bate 
ü khät bi(-y) 

ham log khät big(-in) 
tÜ log khät bate 
ap khät bäto - u log khät bätem 

(hai, haim, haili N) 
(hai, haile N) 
(hai) 

(haim) (hailin N) 
(hai, haile N) 
(ho, hailo N) 
( h a k )  

9.7.2. O. t.t. Ik las etc. 
~ 

ham payhly(payhlin N., payhin N) 
tü  payhle 
Ü pafiis (payhil, typerend voor N) 

ham log pqhG (payhlin N., pafiin N) 
t ü  log parhle 
ap pa.10 
Ü sab pafilem (payhin N) 



Ik was lezende ( I  was reading) etc. 
, 

pa*at rahE (rah;; rahin, typerend voor N; rahlin N) 
payhat rahle 
pafiat rahä 

payhat rahE(rah7; rahin, ook typerend voor N; rahlin N) 
parhat rahle 
pqhat  rahlo 
pqhat  rahlem (rahin N) 

Voorbeelden: 

1. Ham log äpan-;pan kapa. apane dh8ilT- 
Wij wasten elk onze kleren zelf. 

2. Jab maus7 bhittar äilläis (N), tab lqkiyan pakävat 
rahlemlrahin 
Toen tante binnenkwam, waren de meisjes bezig te koken. 

9.7.3. 0.t.t.t. Ikzal lezen etc. 

ham parhab, payhbe 
tÜ pafiiye 
u pa.i (-ga) 

ham log pafiab, payhbe 
tÜ log pa*iye - 
ap pafiiyo - 
u sab parhiyein 

Ik zal lezende zijn 
( I  shall be reading) etc. 

ham payhat rahab (rahbe, rahibe) 
tÜ pa.at rahiye - 
LI payhat rahT (-ga) 

ham log parhat rahab (rahbe, rahibe) 
tü log paea t  rahiye - 
ap pafiat rahiyo - 
u sab pa.at rahiyein 

Voorbeelden: 

1. TG Ü mahinäi sabhz mem jarür jaiye - 
Je zal de volgende maand zeker naar deze vergadering 
gaan. 

2. Jab tÜ r i t  ke ghare aiye, tab ham sütat rahab - 
Wanneer je 's nachts thuis komt, zal ik al slapen. 

9.7.4. V. t. t. Ik heb gelezen 

ham pa.E hai 
(ook: h& N) 
tü pa*le hai 
(ook: ha N) 
Ü pafiis (pqhil) hai 
(ook: ha N) 

ham log pa&lT haim 
tü log payhle hai - 
ap parhle ho 
Ü sab pafile hairi 

of: pqhle bäti 

parhle bäie 

payhie bä 

pafile b;<(-m) 
parhle bate 
parhle bäto 
pqhle bätem 

Tussen deze twee vormen bestaat enig verschil. Bij een zin 
als: Ham bhät khailT hui (Ik heb rijst gegeten) hoeft zich 
de rijst niet meer in de maag van de spreker te bevinden. 
Bij: Ham bhät khaile bÜ[x ligt de nadruk op het feit dat het 
resultaat van het eten nog navoelbaar is. 

9.7 S. V, v. t. Ik had gelezen: 

I I 
ham pa.le (parhg) 
rahg (rahi) 
tü payhle rahle (rahe) 
Ü pa*le ( p ~ h i s ,  palhil) 
rahä 

of: payhe rahT (rahin, 
typerend voor N.) 
pa&e rahe 
payhe/pams rahä 

ham log pafile rahli I 
t i  log pa&le rahle - 
ap parhle rahlo - 
u sab payhle rahlerh 

parhe typerend rah? voor  ahin in, N.) 

parhe rahe 
payhe raho 
parhe rahe 



Het enige verschil tussen beide groepen is, dat de eerste 
Bhojpuri-vormen zijn en de tweede Avadhi. 

Voorbeelden: 

1. Ham toke saharyä mem dekhle rahK(dekhe rahy) - 
Ik had je in de stad gezien. 

2. Sardhvä toke n; samajhle rahä (sarnjhe rahä) - 
Sardha had jou niet begrepen. 

9.7.6. V. t. t. t. Ik zal gelezen hebben 

ham payhle rahab (rahibe) 
t i  pafile rahiye 
Ü payhle rah7 (-g@ 

ham log payhle rahab (-ja) 
tÜ log payhle rahiye (-ja) 
ap payhle rahiyo 
Ü gab payhle rah; (-ga) 

Voorbeelden. 

1. TÜ bihän jab aiye, tab ham kamvä karle rahab - 
Wanneer je morgen komt, zal ik het werk al gedaan 
hebben. 

2. Näghabayä, Ü tor baiskilyä jarür banaile rahi- 
Wees maar niet bang, hij zal je fiets zeker gemaakt heb- 
ben. 

9.7.7. Opmerking: Het werkwoord jäi (gaan) heeft in de verleden 
tijd een onregelmatige vorm op gail-: 

Dus: 

o. t. t. ik ga etc. O. v. t. ik ging etc. 

ham jäilä (jat hai) 
tÜ jä hai 
Ü jä hai 

9.8. De aanvoegende wijs 

ham gaili(gain N) 
tü  gaile 
Ü gail (gai) (ge) (gais N) 

ham log jäilä 
tÜ log jä hai 
ap jä ho 
Ü sab jä haim 

Deze dmkt zowel wens als aansporing, twijfel, onzekerheid 
of ook ontkenning van de werkelijkheid, onvervulbare 
voorwaarde uit. 

ham log gaili (gain N) (gailin N) 
tÜ log gaile 
- äp gailo 
u sab gailem (gain N) 

9.8.1. Dat ik lees: 

7 
ham pqh? 
tü pqh(-e) 
Ü pqhe  

ham log payh7 (ja) 
tü log payhe - 
ap payho 
u sab pa&e(ril) 

Voorbeelden. 

1. Ka, tÜ mänge hai ki ham log h& j&? 
Wil je soms dat wij verliezen? 

2. Maiyä mäiige hai ki laeavan khele - 
Moeder wil dat de kinderen spelen. 

9.8.2. Dat ik zou lezen 

ham payht: 
tr7i pqhte  
ü pafhat 

ham log payhfi (-ja) 
tü log parhte (-j;) - 
ap payhto 
Ü sab payhte(-m) 

Voorbeelden: 

1. TÜ to bolat rahe ki tÜ gayiyä kinte - 
Je zei immers dat je de wagen zou kopen. 

2. Ham khelvä dekhe jaitTmän, baki kartve na milal - 
Ik zou het spel gaan zien joh, maar ik kon geen kaart 
krijgen. 



9.8.3. Dat ik zou lezende zijn 

ham pafiat raht7 
tü pqhat rahte 
Ü pqhte rahat 

ham log pafiat rahtT 
t ü  log pa&at rahte - 
ap payhat rahto 
Ü sab parhat rahte(m) 

Voorbeelden: 

1. Ham sac-muc bolle rah'iki ham pafiat rahtTjab Ü :vat - 
Ik had inderdaad gezegd dat ik zou lezen wanneer hij 
kwam. 

2. Ham oke nä jagaitT, ta Ü sutate rahat - 
Als ik hem niet gewekt had, zou hij blijven doorslapen. 

9.8.4. Ik zou gelezen hebben: 1 !am pqhle rahtT lof: 
tÜ pqhle rahte 
u pa*le rahat 

ham log pa@le rahtT 
tÜ log pafile rahte 
ap payhle rahto - 
u sab pa&le rahte(m) 

ham payhle hóit7 
tÜ payhle hóite 
Ü pa.le hovat(hot) 

ham log pafile h&tT 
tÜ log parhle hóite 
ap parhle hòito - 
u sab payhle h6ite(rn), (hovat) 

Tussen deze twee vormen bestaat geen verschil. De eerste 
wordt iets vaker gebruikt dan de tweede. 

Voorbeeld: 

TÜ hamse bitlle rahle ki t i  kapa. pahinle rahte, baki abh: 
talak tÜ aisahirii ghümat bite (ghüme hai) - 
Je had me gezegd dat je je al aangekleed zou hebben, maar 
je loopt nog steeds zo rond. 

9.8.5. Ik zal lezende zijn: 

ham pqhat hob(-e), h6ibe 
tü pqhat  h6iye 
Ü pqhat hoT-ga) 

ham log pa&at hob(-e), hijibe 
tü  log pafiat hóiye - 
ap paaa t  hijiyo 
Ü sab parhat h6iyem 

Voorbeelden. 

1. TÜ jab ghare aiye, tab ham sütat hòibe - 
Wanneer je thuis komt, zal ik misschien al slapen. 

2. Ï sait hamär bhzghare &at ho7- 
Mijn broer zal nu op weg naar huis zijn. 

9.9. De gebiedende wijs 

Met de gebiedende wijs geeft de spreker uiting aan zijn wil, 
voor zover hij invloed wil uitoefenen op het gedrag van de 
toegesprokene. De zuiverste vormen van een bevel of gebod 
zijn die met de tweede persoon enkelvoud of meervoud 
(tü, tü log, ZP). Hierbij kunnen schakeringen optreden van 
streng bevel tot nederig verzoek. De persoonlijke voornaam- 
woorden worden weggelaten als duidelijk is tegen wie ge- 
sproken wordt. 

9.9.1. Voor kinderen, minderen en gelijken wordt de stam van het 
werkwoord gebruikt: 

u 
(tü) pa*! - lees! 

dekh! - kijk! 
sun! - luister! 
ja! - ga! 
cup ! - stil! 



9.9.2. Beleefde vormen zijn: 

vertel eens! 
dekhä! kijk eens! 

9.9.3. Voor ouderen, meerderen of als beleefdheidsvorm kunnen 
worden gebruikt: 

(t; log, c) pqho! - leest u! lezen jullie! 
dekho! - kijkt u! kijken jullie! 
avo! - komt u! komen jullie! 
10 - alstublieft! 
do - geeft u! 

(ap) dihe - geeft u! 
(äp) pqhiye! - leest u! 
(äp) caliye! - gaat u mee! 
(äp) likhiye! - schrijft u! 

of: als meest beleefde vorm: 

(;p) pa-ihe! - leest u! 
(äp) calihe! gaat u! 
(äp) likhihe! - schrijft u! 
(ZP) dyho! - geeft u! 

9.9.4 Naast deze treden vormen op die een voorstel, besluit, 
verzoek, toestemming, belofte of wens uitdrukken. 
Hiervan enkele voorbeelden: 

bóliye! 
bolTjä? 
parhat ja! 

calal jäi! - 
calak ho;? (= cale ke ho??) - 
dekhiyä - 

rahan de - 
kare de! of: karan de! - 

je moet zeggen! 
zullen we zeggen? 
blijven jullie lezen! 
lezen jullie! 
laat ons gaan! 
zullen we gaan? 
je moet zien! 
laat het staan! 
laat hem het doen! 

9.9.5. In een aantal gevallen kan evenals in het Nederlands ook de 
onbepaalde wijs als een gebod gebruikt worden: 

süte! - slapen!, naar bed! 
pa*e! - lezen! 

9.1 0 Overgankelijk en onovergankelijk 

9.10.1. Werkwoorden kunnen overgankelijk (transitief) of onover- 
gankelijk (intransitief) zijn. Het verschil tussen beide is niet 
aan hun uiterlijke vorm te zien. Overgankelijk noemt men die 
werkwoorden die een lijdend voorwerp bij zich kunnen 
hebben. Hiervan enkele voorbeelden: 

bhät khäi - rijst eten 
khet jote - de grond omploegen 
lakaff - -  - kate - hout hakken 
pani piye - water drinken 
düdh dühe - melken 

9.10.2. Onovergankelijk z i n  die werkwoorden 
voorwerp bij zich kunnen hebben: 

die geen lijdend 

rove - huilen 
kate - gesneden worden 
baithe - zitten 
näce - dansen 
hamse - lachen 

9.10.3. Alle onovergankelijke werkwoorden kunnen overgankelijk 
worden gemaakt door: 
a) verlenging van de stamklinker, in bepaalde gevallen ge- 

paard gaande met een verandering van de stemloze slot- 
medeklinker van de stam in een stemhebbende mede- 
klinker: 

I 
chute - los raken 
choye - los laten 

phafe - barsten 
p hare - (doen) barsten 

c 



tüte - kapot gaan 
tÜre - kapot maken 

1 kate - gesneden worden 
käfe - snijden I 

Een voorbeeldzin met kä(e: 

Nankä Ü katlisiyä se nariyar ka-!at rahä - 
Nanka kapte met die houwer cocosnoten open. 

b) toevoeging van -G- aan de stam: 
l 

rove - huilen 
r0väve - doen huilen 
baifhe - zitten 
baithave - doen zitten 
näce - dansen 
nacäve - doen dansen 

Een voorbeeld met baithe: 

Sipahiyä hamlogan ke din-bhar bai@äis rahä - 
De politie-agent had ons de hele dag laten zitten. 

9.10.4. Enkele en dubbele causatieven 

9.10.4.1. Aan de hand van 3 voorbeelden (kare, karäve en kawäve) 
maken wij duidelijk wat hiermee bedoeld wordt: 

1. Ham kamvä karilä - Ik doe het werk 
2. Ham kamvä karäilä - Ik laat het werk doen (enkele 

causatief) 
3. Ham kamvä karväilä - Ik laat het werk doen (dubbele 

causatief) 

Kare (l) betekent: doen; bij karäve (2) laat iemand een ander 
het werk doen; bij kawüve Q) geeft iemand aan een ander 
de opdracht om het werk te laten doen. Hier zijn dus res- 
pectievelijk één, twee of drie personen bij de handeling 
betrokken. 

9.10.4.2. Een aantal onovergankelijke werkwoorden zijn onregelmatig 
in vorm en hebben soms zelfs 4 variaties. 
Enkele voorbeelden: 

111 

a) mare - sterven 
mare - doden, slaan 
maräve - doen.slaan, doden 
marväve - door een derde doen doden of slaan 

b) chüf e - los raken 
chole - los laten 
ch6.u.e - los maken, verlossen 
chówve - doen losmaken, doen verlossen 

c) kafe - snijden, gesneden worden 
käf e - snijden 
katäve - doen snijden 
kagäve - door een 3e doen snijden 

9.10.4.3. De overgankelijke werkwoorden - vormen hun causatieven 
door toevoeging van: -av- of -va- aan de stam van het werk- 
woord. 
Een enkele is onregelmatig: 

khä7 - khiyäve - khavZve = eten, doen 
eten 

dekhe - ddkhäve - ddkhväve = doen, laten 
doen 

pa@e - payhäve - payhväve = lezen, doen 
lezen 

kare - karäve - karväve = doen, laten 
doen 

Voorbeelden met pa.-: 

Ham Sarnami payhilä - Ik lees (leer) Sarnami 
Ham Sarnami payhäilä - Ik onderwijs Sarnami 
Ham Sarnami parhväilä - Ik laat Sarnami onderwijzen 

9.10.4.4. Causatieven kunnen ook samengesteld zijn met de hulpwerk- 
woorden leve (nemen) en deve (geven). (Zie voor een verdere 
uitleg van het karakter van deze twee werkwoorden par. 
9.1 1.2.2.). 



Voorbeelden: 

met leve 

cikh(v)äve - cikhä/cikhvä leve - doen proeven 
d&kh(v)ave - d&hä/dekhvä leve - doen zien 
khbjväve - khbjvä leve - doenzoeken 
kar(v)äve - karälkarvä leve - laten doen 
man(v)äve - manälmanvä leve - doen troosten 

met deve 

r0väve - rövä deve - doen huilen 
mar(v)äve - marälmarvä deve - laten slaanldoden 
laut(v)äve - laufä/lautvä deve - doen terugsturen 
nikarväve - nikarvä deve - doen uithalen 
cal(v)äve - calvä deve - doen lopen 

9.10.5. De lijdende vorm wordt op verschillende manieren verkregen. 

9.10.5.1. De eerste manier is het voltooid deelwoord van het werk- 
woord te doen volgen door het hulpwerkwoord jäi (worden). 
"Degene7' die de handeling uitvoert, wordt met het achter- 
zetsel se aangeduid. Dus: 

genaaid worden 
khäval jäi gegeten worden 

gekocht worden 

Voorbeelden: 

1. Mash se kapa. dhoval jähai - 
De kleren worden met een machine gewassen. 

2. TarkärTbajär mem bhTkTna1 jähai - 
Groenten worden ook op de markt gekocht. 

9.10.5.2. De tweede manier verkrijgt men door de uitgang Z a c h t e r  
de stam van de bedrijvende vorm van het werkwoord te voe- 
gen. 
Dus: 

bedrijvend 

p.he 
dekhe 
sTy e 
dhove 
khal  

stam 

P@ 
dekh - 
si 
dho 
khä 

lijdend 

payhäT 
dGkhäT -- 
siyai 
dh6vär 
khavär 

gelezen worden 
gezien worden 
genaaid worden 
gewassen worden 
gegeten worden 

Voorbeelden: 

1. Boekvan la&avan se payhä hai - 
De boeken worden door de kinderen gelezen. 

2. Kapapan abbe siyät rahlem - 
De kleren werden nog genaaid. 

9.10.5.2.1. De voltooide betekenis van deze vormen vertoont zonder 
betekenisverschil twee uitgangen. De -l-vormen zijn Bhojpuri- 
vormen, de -än-vormen Avadhi: 

1. Filmvä dikhäilld6khän rahä - 
De film was vertoond (geworden). 

2. Kapapan siyäil/siyän haim - 
De kleren zijn genaaid (geworden). 

3. Tarkariyä dh6väil/dhÒvän hoi- 
De groenten zullen wel gewassen zijn. 

9.10.6. De hulpwerkwoorden hove (rahe, bä-), cähe en paye leveren 
in een bepaalde constructie de betekenis moeten in diverse 
betekenissen op. 

De constructie is als volgt: 

De handelende persoon + ke + de onbepaalde wijs van het 
hoofdwerkwoord + ke + een vervoegde vorm van hove 
(rahe, bä-), cähe of paye. 

Voorbeelden: 

9.10.6.1. Met hove, rahe en bä-. Moeten heeft hier de betekenis van 
een innerlijk gevoelde verplichting: 

1. Ham ke humvä jaike h o i  - 
Ik zal daar moeten gaan (lett. door mij zal daar gegaan 
moeten worden). 



2. Rabin ke bhäsan deve ke rak7 - 
Rabin zal een lezing moeten geven. 

3. Oke abbe bahut käm kare ke bä - 
Hij heeft nog veel werk te doen. 

9.10.6.2. Met cähe. Moeten heeft hier de betekenis van behoren t e .  .: 

1. Toke jhiith nä bole ke cäh7m - 
Je zou niet moeten liegen. 

2. Ü juni toke jäg jZke cähat rahä - 
Je had tegen die tijd al wakker moeten zijn. 

9.10.6.3. Met paye. Moeten houdt hier in een dwingende verplichting: 

1 .  Bisram ke kas ke belasting bhare ke par7 - 
Bisram zal flink belasting moeten betalen. 

2. Toke b0jhvädhove ke papt, tab bujhZt - 
Als jij de last had moeten dragen, dan zou je het wel 
merken. 

9.1 1 . Karakteristieke eigenschappen 

Tot dusverre is het Sarnami werkwoord behandeld aan de 
hand van de traditioneel-schoolse grammatica. 
Uit deze behandeling blijkt ten eerste het kontrast tussen 
het gebruik van de tegenwoordige en voltooide deelwoorden. 
Het lijkt dat dit kontrast van groter belang is dan de kwestie 
van de aanduiding van de tijd. Voorts is gebleken dat in het 
Sarnami een samenstelling van werkwoorden optreedt waarin 
het hulpwerkwoord een bepaalde betekenisnuance van de 
door het hoofdwerkwoord uitgedrukte handeling of het ge- 
beuren expliciet maakt (zie bijvoorbeeld 9.7.). 

In het volgende wordt het samengestelde werkwoord vanuit 
twee gezichtspunten nader beschouwd: 

a. de kwestie van het aspect: het begin, de duur en de doelge- 
richtheid van de handeling of het gebeuren 

b. de vraag in hoeverre de handeling of het gebeuren op  het 
onderwerp zelf of op een ander dan het onderwerp gericht 
is. 

9.1 1 .l Wat betreft het aspect is het opvallend dat dit voornamelijk 
wordt uitgedrukt door de vorm van het tegenwoordig deel- 
woord van het hoofdwerkwoord als kern van de samenstel- 
ling te gebruiken. Dit kan verklaard worden uit het feit 

dat het juist deze vorm van het werkwoord is die het proces 
van de handeling of het gebeuren uitdrukt. 

Aangezien het voltooid deelwoord uitdrukt dat het proces 
afgesloten is, speelt in die vorm het aspect een veel geringere 
rol. Daarom kan hier worden volstaan met een bespreking 
van het gebruik van het hulpwerkwoord in zijn samenstelling 
met de onvoltooide vorm van het hoofdwerkwoord. 

9.1 1.1.1. De meest voorkomende hulpwerkwoorden die wij bedoelen 
zijn: 

Infinitief 
1 

hove - zijn, worden 
bäf - - - zij n 
ave - komen 
rahe - zijn, blijven 
j ä i  - gaan 

9.11.1.2. Al deze werkwoorden kunnen ook zelfstandig gebruikt 
worden. 
Wanneer hove en rahe zelfstandig gebruikt worden, ligt er 
een verschil in nadruk op de bepaaldheid van het gebeuren 
of de toestand. 

Terwijl hove een bepaaldheid uitdrukt, drukt rahe een al- 
gemeenheid uit. 
Dit kan worden geillustreerd aan de hand van de volgende 
zinnen: 

1. Kauno-kauno äm sayal hai; en 
2. Kauno-kauno ;m safal rahe hai 

betekenen beide in het Nederlands: 

Sommige manjes zijn rot. 

Het verschil in betekenis tussen beide zinnen kan als volgt 
omschreven worden: 
In de eerste zin gaat het om een aantal rotte manjes uit een 
bepaalde partij (van één oogst bijvoorbeeld). De tweede zin 
is in een algemene betekenis gebruikt en drukt uit dat onder 
alle manjes ter wereld zich altijd ook rotte bevinden. 



9.1 1 . l  .3. Om de kwestie van aspect te verduidelijken, gebruiken wij 
in de hierna te volgen uitleg de volgende zin in de o.t.t. 
met een concrete situatie als grondslag: 

Ü tor badmäzdekhe hui - 
Hij ziet jouw kattekwaad (hij heeft jouw kattekwaad in de 
gaten). 

Hiervan leiden wij ons voorbeeldzinnetje af: 

Ü tor badmäsi dekhat bälhai - 
*Hij is bezig jouw kattekwaad t e  zien. 

Uit de vergelijking van Ü dekhe hui (hij ziet) en Ü dekhat 
bälhai (hij is bezig te zien) (zie ook par. 9.7.1 .) blijkt dat de 
eerste zin de handeling in zijn algemeenheid uitdrukt, terwijl 
de tweede zin aangeeft dat het proces van .de handeling 
op een bepaald moment aan de gang is. 

9.1 1.1.3.1. Voorbeelden met ave. Al deze voorbeeldzinnen moeten 
in het Nederlands worden vertaald met: Hij ziet al geruime 
tijd. 
a) Ü dekhat ave hai. 

De vorm ave verduidelijkt de aanvang van het proces. 
b) Ü dekhat ävat bälhai. 

De onvoltooide vorm ävat verduidelijkt de bewuste voort- 
zetting van het aangevangen proces. 

c) Ü dëkhte ave hai. 
Als in a), maar met een gelijktijdige nadruk op de han- 
deling van het zien zelf. 

d) Ü dëkhte-dëkhte &e hai. 
Als in c), maar de herhaling van de vorm dëkhte ver- 
sterkt de nadruk op de handeling van het zien zelf. 

e) Ü dëkhte-dékhte ävat bälhai. 
" 

De onvoltooide vorm ävat verduidelijkt de bewuste voort- 
zetting van het aangevangen proces als in b), terwijl er te- 
vens een sterke nadruk op de handeling van het zien zelf 
wordt gelegd als in d). 

9.1 1 . l  .3.2. Voorbeelden met rake. Deze betekenen alle in het Neder- 
lands: Hij blijft zien. 
a) U dekhat rahe hai. 

De vorm rahe verduidelijkt de duur van het proces. 
b) Ü dekhte rahe hai. 

Als in a), maar de vorm dëkhte legt een gelijktijdige na- 
druk op de handeling van het zien zelf. 

c) Ü dëkhte rahat bälhai. 

De onvoltooide vorm rahat verduidelijkt de blijvende in- 
zet van de handelende persoon in het proces. 

9.1 1.1.3.3. Voorbeelden met jär De zinnen betekenen hier: Hij gaat 
d o c  met te zien. 
a) U dekhat ja hai. 

De vorm jä verduidelijkt de doelgerichtheid van de hande- 
knde  persoon in het proces. 

b) U dekhat jat bälhai. 
De onvoltooide vorm jät verduidelijkt de bewuste voort- 
zetting van ket  proces naar het gestelde doel. 

c) Ü dëkhte jat bälhai. 
Als in b), maar de vorm dëkhte legt een gelijktijdige na- 
druk op de handeling van het zien zelf. 

d) Ü dikhte-dgkhte jat bälhai. 
Als in b), maar de herhaling van de vorm dëkhte legt een 
versterkte nadruk op  de handeling zelf als in c). 

9.1 1.1.3.4. Opmerking I. 
Behalve de genoemde hulpwerkwoorden komen in het 
Sarnami nog drie andere voor die een aspect van de handeling 
uitdrukken. Het zijn de werkwoorden: 

zich hechten aan, raken 
klaar zijn met, af hebben 
zijn, worden, af hebben 

Deze werkwoorden worden met een andere vorm van het 
hoofdwerkwoord samengesteld dan de bovengenoemde drie. 

9.1 1.1.3.4.1. Lage drukt het aspect van begin van de handeling uit. Dit 
hulpwerkwoord wordt met de onbepaalde wijs van het 
hoofdwerkwoord (de infinitief) samengesteld. 

9.11.1.3.4.1.1. Voorbeelden: 
1. Sila käheke aise kare lage hai? - 

Waarom begint Sila zo te handelen? 
2. Binä kuch bole Ü paisavä bhare lagal - 

Zonder een woord te zeggen begon hij het geld te betalen. 
3. TÜ tem par nä aite, tab ham log cale lagtT- 

Wanneer je niet op tijd zou komen, zouden wij al begin- 
nen te gaan. 

9.1 1.1.3.4.2. De hulpwerkwoorden cuke en hove drukken beide de afslui- 
ting (o f  voltooiing) van de handeling uit. Alle vormen van 



cuke worden veelvuldiger gebruikt dan de meeste van hove. 
Een uitzondering vormt de voltooid verleden tijdsvorm 
van hove: bhaiIJbhai, die even vaak als cukalJcukavoorkomt. 
Beide werkwoorden worden met de stam van het hoofd- 
werkwoord samengesteld. Een uitzondering lijken de werk- 
woorden met een &uitgang als infinitief te  vormen. Bij deze 
kunnen zowel de stam als de infinitief als hoofdwerkwoord 
voorkomen. Deze &uitgang moet hier als overgangsklank 
gezien worden. 

9.1 1.1.3.4.3. Voorbeelden: 

1. Mahinä don hove se pahile ham äpan karjä bhar cukiläl 
hoilä - 
Vóór het einde van elke maand betaal ik al mijn reke- 
ningen. 

2. TÜ nähÜJnahä~cukaleJbhaile? - Heb je al gebaad? 
3. Ü sahar se jab lauc, tab ham kamvä kar cukal ho(i)be - 

Wanneer hij van de stad terugkomt, zal ik het werk al 
gedaan hebben. 

Voor de zelfstandige betekenis: beginnen en (be-)eindigen 
bestaan er ook werkwoordsvormen. Deze vallen niet onder 
de behandeling van dit onderdeel. Volledigheidshalve ver- 
melden wij hier die werkwoordsvormen. 

a) De werkwoordsgroepen sun7 kare (overgankelijk) en 
s u r i  hove (onovergankelijk) betekenen beide: beginnen. 

b) De volgende werkwoordsgroepen betekenen: eindigen 
of beëindigen: 

Overgankelijk Onovergankelijk 

samäpat kare samäpat hove 
khatam kare khatam hove 

9.1 1.2. De volgende als hulpwerkwoorden optredende werkwoorden 
worden met de stamvorm vav het hoofdwerkwoord samen- 
gesteld om uit te drukken of de handeling op het onderwerp 
zelf of op een ander dan het onderwerp gericht is. 
(N.B.: -- bij -- werkwoordstammen op Ü en Ö zijn deze vormen 
ook -ai, ui en -oc dus b.v. khä r  chG7en dhoF(eten, aanraken 
en wassen). Opvallend is dat deze werkwoorden een richting 
n*-A.,;An* 

Het gaat hierbij om de werkwoorden: 

sake - kunnen 
päve - kunnen, vinden 

leve - nemen 
deve geven 
dhäre (däre) - neerwerpen 

- 
ave - komen 
cale -- - lopen, bewegen 
j ai - gaan 

ufhe - opstaan 
baif he - zitten 
PaF  - vallen, moeten 

Het gebruik van deze werkwoorden is uiteraard bepaald 
door de betekenis van het hoofwerkwoord. 

Sake en päve 

De hulpwerkwoorden sake en päve drukken de betekenis 
kunnen uit, met dien verstande dat sake het vermogen uit- 
drukt dat eigen is aan het onderwerp, terwijl päve de nadruk 
legt op de uiterlijke omstandigheden die het onderwerp 
in staat stellen om de handeling te verrichten. 

In de zin: 
1. Ham rkamvä jarÜr kar sakab - 

Ik zal dit werk zeker kunnen doen, 
geeft de spreker te kennen dat het in zijn vermogen ligt 
om het werk te kunnen doen. 

In de zin: - - 
2. Ham ?kamva jarur km paibe - 

Ik zal dit werk zeker kunnen doen, 
geeft hij te kennen dat het weliswaar in zijn vermogen ligt 
om het werk te doen, maar dat het vooral van omstandig- 
heden buiten hem afhangt of hij het werk kan doen. 
Het spreekt vanzelf dat beide hulpwerkwoorden ook in 
ontkennende zin kunnen worden gebruikt. 



9.1 1.2.1.1. Nog enkele samenstellingen: 

(nj) dekhä sake/päve - (niet) kunnen tonen 
(na) chÜ(7) sakelpäve - (niet) kunnen aanraken 
(na) ho(<) sakelpäve - (niet) kunnen gebeuren, worden 
(na) cal sake/päve - (niet) kunnen lopen 

1 1.2.2. Leve, deve en Oäre  

Het hulpwerkwoord leve dmkt uit dat het onderwerp de 
handeling ten behoeve van zichzelf verricht. Deve daaren- 
tegen, drukt uit dat het onderwerp de handeling ten behoeve 
van een ander verricht. Dhäre versterkt in hoge mate de be- 
tekenis van deve en drukt uit het voltooien van een moeilijke 
handeling, met overwinnen van weerstanden. 

9.1 1.2.2.1. Voorbeelden: 

1. Lqkavä äpan khaikä jaldT se khä ( k h d  leis rahä - 
Het kind had zijn eten gauw opgegeten. 

2. Ü laykavä äpan bahin ke bhät khiyä fkhiyäil deis hai - 
Dat kind heeft zijn zusje rijst te eten gegeven. 

3. Ü badmasvä äpan dusman ke mär dhäris hai - 
Die misdadiger heeft zijn vijand gedood. 

. 9.1 1.2.2.2. Nog enkele samenstellingen: 

met  leve 

sun leve - horen 
dekh leve - zien 
bòlä leve - naar zich toe roepen 
kamä leve - voor zich laten doen 
bhamä leve - voor zich laten betalen 

met  deve 

sunä deve - laten horen 
dekh deve - voor een ander zien 
dèkhä deve - laten zien, tonen 
bòlä deve - voor een ander roepen 
karvä deve - voor een ander laten doen 

met  dhäre 

ban; dhäre 
raiig dhäre 
pa. dhäre 
tür dhäre 
c% dhäre 
jarZ .hare 
pTs dhäre 
kacar dhäre 

afmaken 
inkleuren 
uitlezen 
kapot maken 
verscheuren 
verbranden 
vergruizen 
vertrappen 

9.11.2.3. Ave, cale en 

Het hulpwerkwoord äve drukt uit dat het proces van de 
handeling zich in de richting van het onderwerp beweegt. 

Cale drukt het  proces van de handeling uit zonder dat de 
richting van de handeling nader bepaald wordt. Dit hulp- 
werkwoord komt in het Sarnami erg weinig voor. 

Bij jaiaidoen zich twee mogelijkheden voor: 

a) Bij hoofdwerkwoorden die onovergankelijk zijn, drukt 
het het proces van de overgang in een toestand uit. 

b) Bij hoofdwerkwoorden die overgankelijk zijn, drukt het 
uit dat het onderwerp door het  proces is heengegaan en 
dit  vervolgens achter zich laat. 

9.1 1.2.3.1. Voorbeelden metäve: 

1 .  Tü maiigiye to aur jaldiye laut aiye - 
Als je dat wenst, moet je veel eerder terugkomen. 

2. Partapvä lenikaral jaliyä kabbe n5 d?(del äil hai - 
Partap heeft het geleende visnet al lang terugbezorgd - 
(lett.: Partap is het visnet gaan teruggeven en is weer 
teruggekomen). 

9.1 1.2.3.1.1. Nog enkele samenstellingen: 

choy äve - gaan loslaten (en terugkomen) 
dekh äve - gaan zien (en terugkomen) 
calä äve - ergens naar toe komen 
le ave - terugbrengen 
püch ave - gaan vragen (en terugkomen) 



9.1 1.2.3.2. Voorbeelden met cale: 

1. Piyakkarvä d ä u  ke bo.1 säthesäth lei(le) calat rahä - 
De dronkaard had overal waar hij ging een fles alcohol 
bij zich. 

2. Bhäg cal, nahim abbe Ü toke dekh le'l- 
Ga gauw weg, anders ziet hij je zo nog. 

3. Bilariyä äpan baccavan ke chor calal - 
De poes liet haar jongen in de steek. 

9.1 1.2.3.3. Voorbeelden met jz 

Onovergankelijk 

1. JaldTkar, ab bahut der ho(2gail hai - 
Haast je, want het is nu erg laat geworden. 

2. Panditvä b611e rahä ki ü das baje pahuriic jät - 
De pandit had gezegd dat hij er al om tien uur zou zijn. 

Overgankelijk 

1. Ï batiyä to ham kabbe nä bhulaig gaile rahT - 
Deze kwestie was ik al lang vergeten. 

2. Tü hamse cähe na bataite, okar bhed ham tabbo jan 
jaitr- 
Al had je mij het niet verteld, ik zou toch achter zijn 
geheimen gekomen zijn. 

9.1 1.2.3.3.1 .. Nog enkele samenstellingen: 

Onovergankelijk 
-- 

a jai - aankomen 
cala jäT - weggaan 
ban jär - gemaakt worden 
gir j X  - neervallen 
tüt j Z  - kapot gaan 

Overgankelijk 

bacan de ja? - beloven, zijn woord geven 
c k h  jäT - herkennen 
samajh j a r  - begrijpen 
pa. j i i  - doorlezen 
diik h jäT - leren 

Het verschil in betekenis tussen deze drie hulpwerkwoorden 
demonstreren wij hierna, telkens na de uitleg van hun aard, 
met voorbeelden met hetzelfde hoofdwerkwoord. In dit 
geval bole (zeggen). 
Het hulpwerkwoord uthe drukt uit dat de handeling als 
een spontane reactie bij het onderwerp opkomt: 

1. Siyarvä ke kZyZrta dèkhte hi ahirvi bol uthal. . . - 
Zodra de koeherder de lafheid van de vos doorkreeg, 
zei hij . . . 

Baithe drukt een doelbewuste handeling van het onderwerp 
uit. In een aantal gevallen drukt het uit dat het onderwerp 
zich een bepaalde toestand of gebeurtenis bewust wordt. 
Zo drukt in het geval van hoofdwerkwoorden die een verlies 
inhouden dit hulpwerkwoord een betreuren van dit verlies 
uit. 

2. Parósiniyä ke ;pan larkan par ber-ber orahar~ä nä sun 
raliais aur kha r rä se  bol baifhal . . . - 
De buurvrouw kon de voortdurende klachten over haar 

3 kinderen niet langer verdragen en zei geërgerd . . . 

Het hulpwerkwoord pare drukt uit dat het onderwerp door 
de omstandigheden genoodzaakt wordt de handeling te 
verrichten. 

3. Markahä bulva ke khär aur tej? dekh ke Rarnvä bol papzl: 
"Bhäg humvä se!" - 
Toen Ram de woede en de vaart van de valse stier zag, 
riep hij uit: "Ga weg van daar!" 

9.1 1.2.4.1. Nog enkele samenstellingen: 

met u &he 

käri~p uthe - beven 
camak uthe - oplichten 
güñj uthe - weerklinken 
ghabayä uthe - wanhopen 
khün khaul ufhe - koken van woede 
bhayak uthe - opvlammen 
cauriik uthe - opschrikken 



I met baithe 

püch baithe 
himmat här baithe 
gamvä baithe 
mang baithe 
ca. baifhe 
ghums baithe 
con'kar baithe 
ufh baithe 

vragen 
de moed verliezen 
verkwanselen 
opeisen 
bestijgen 
binnendringen 
wegroven 
overeind gaan zitten 

met pare 

phäf paye 
gir paye 
lay paye 
chüf: paye 
jän paye 
cauxiìk paye 
küd paye 
b hzg paye 

zich storten op 
vallen 
de strijd aanbinden 
losraken 
schijnen, voorkomen 
opschrikken 
moeten springen 
vluchten 

9.12. Diversen 

9.12.1. Een groot aantal samengestelde werkwoorden met als basis 
een zelfstandig of een bijvoegelijk naamwoord kan gevormd 
worden met de hulpwerkwoorden kare (doen) en hove 
(zijn, worden). De eerste groep is overgankelijk, de tweede 
onovergankelijk. 

Voorbeelden: 

Met zelfstandige naamwoorden: 

I 
I Overgankelijk 

bicar kare - overwegen 
apmän kare - beledigen 
nindä kare - roddelen 
näs kare - vernietigen 
parmän kare - bewijzen 

bisväs kare 
icchä kare 
asar kare 
chamä kare 
gujärz kare 
b halärkare 
dayä kare 
bhojan kare 

geloven 
wensen 
invloed hebben 
vergeven 
een bestaan vinden 
goed doen 
medelijden tonen 
eten 

I Onovergankelijk 

bicär hove 
apmän hove 
nindä hove 
näs hove 
parmän hove 
bisväs hove 
icchä hove 
asar hove 
charni hove 
g u j z  hove 
b halächove 
dayä hove 
bhojan hove 

overwogen worden 
beledigd worden 
geroddeld worden 
vernietigd worden 
bewezen worden 
geloofd worden 
gewenst worden 
beïnvloeden 
vergeven worden 
bestaan 
goed ontmoeten 
medelijden ontvangen 
gegeten worden 

Met bijvoegelijke naamwoorden 

Overgankelijk 

baykä kare - groot maken 
lambä kare - verlengen 
sojhä kare - recht maken 
naram kare - zacht maken 
sast; kare - goedkoop maken 

I Onovergankelijk I 
baykä hove - groot wordenlzijn 
lambi hove - lang wordenlzijn 
sojhä hove - recht wordenlzijn 
naram hove - zacht wordenlzijn 
sast: hove - goedkoop wordenlzijn 



9.12.2. Een aantal zelfstandige naamwoorden wordt met een spe- 
ciaal werkwoord tot een samenstelling gevormd: 

dhyän dhare 
hik17 tiahumcäve 
ghüs k h ä i  
mär khäT 
kalaiyä khäf 
dhokhä khäT 
havä khär 
thokay khär 
kasam khäT 
dubukk; mare 
thafthä mare 
har jote 
dhyän deve 
dhyan rakkhe 
b i t  caläve 
mumh caläve 
patä lagäve 
säms bhare 
dam leve 
badhäTdeve 
jar pakare 

aandacht schenken 
benadelen 
smeergeld ontvangen 
slaag incasseren 
een salto maken 
benadeeld worden 
een luchtje scheppen 
z'n hoofd stoten (fig.) 
zweren 
duiken 
uitlachen, schaterlachen 
ploegen 
aandacht schenken 
onthouden 
voorspraak doen (bij huwelijk) 
brutaal zijn 
opsporen 
inademen 
uitrusten 
feliciteren 
wortel schieten 

9.12.3. Om de betekenis van een werkwoord te benadrukken en 
tevens de daarbij behorende al dan niet noodzakelijke hande- 
lingen uit te drukken, bestaan in het Sarnami drie mogelijk- 
heden. Vergelijk ook het zelfstandig naamwoord par. 1 .S. 

9.12.3.1. In het eerste geval wordt het hoofdwerkwoord samengesteld 
met een ander werkwoord dat een min of meer overeen- 
komstige betekenis uitdrukt: 

Kpe-pote - insmeren 

-- - (lett. smeren en strijken) 
khai-piye - eten en drinken 
dole-dauvär zwerven 
rove-gave - dreinen (lett.huilen en zingen) 
kÜde-p häne - dartelen 
bole-batiyär - praten 

9.12.3.2. In het tweede geval verkrijgt men hetzelfde effect door het 
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hoofdwerkwoord te verdubbelen met een betekenisloos 
rijmwoord met klinker-wisseling in de stam: 

- 
cire-care - 
süte-säte 
pele-päle - 
lare-lure ' - 
lahe-l&he - 
$te-päte - 
dhove-dhäve - 
bhomke-bhämke - 

spliten e.d. 
slapen etc. 
schrokken 
vechten etc. 
schrijven 
afranselen 
wassen etc. 
prikken en steken 

9.12.3.3. In het derde geval wordt het hoofdwerkwoord gevolgd door 
een zogenaámd echo-woord. Dit wordt gevormd door weg- 
lating van de begin-(mede-)klinker van het hoofdwerkwoord. 
waarna al dan niet een vervorming van de beginklank tot een 
o- of v-optreedt: 

i%he-vahe 
dhove-ove 
küde-üde 
bhomke-omke 
lare-ore 
orhe-v0.e 

drinken etc. 
eten etc. 
schrijven etc. ,, 
wassen etc. 
springen etc. 
steken etc. 
vechten etc. 
zich toedekken etc. 

9.12.4. Werkwoorden die een klanknabootsing uitdrukken, worden 
gevormd door een verdubbeling in de stam weer te geven: 

b ayb a@T 
j hañjhanär 
kha.haräi 
b haybhaci 
tufuläi 
khafkhatii  -- 
ganganai 
hanhanar 
phaypharz 
chatpafir 

babbelen 
rinkelen 
ritselen, kraken 
donderen 
brabbelen 
kloppen 
kippevel krijgen 
razen 
trillen 
spartelen 



9.12.5. De zogenaamde frequentatieven of werkwoorden van her- 
haling gaan uit op -iyäve. Zij worden aygeleid van werkwoor- 
den. 

comke - prikken 
bhomke - steken 
khode - graven 

còmkiyäve - voortdurend prikken 
bhomkiyzve - telkens steken 
khódiyäve - voortdurend graven 

9.1 3. Uitbreidingen met -hi en -hu 

9.13.1. Het werkwoord kan benadnikt worden door toevoeging 
van de nadrukachtervoegsels -hi en -hu en hun respectieve- 
lijk varianten -e en -o. De nadruk is het sterkst wanneer 
-hi en -hu onveranderd voorkomen. 
Ter wille van het gemak van de uitspraak bestaat echter een 
voorkeur voor het gebruik van de varianten -e en -o. De 
uitbreiding met deze nadrukachtervoegsels is niet bij alle 
werkwoordsvormen mogelijk. Ze worden in de regel achter 
de stam en de -ab- en -at- uitgangen van het werkwoord 
geplaatst. 

9.13.1.1. Voorbeelden met -hi: 

- - 
1. Ham ose kagajva puche nÜpail7- 

Ik kon hem het papier niet eens vragen. 
2. Ham ose puchahi näpai2l- 

Ik heb hem het helemaal niet kunnen vragen. 
3. Ham tose batiyäpuchte rah gail7- 

Ik bleef je daarover tevergeefs vragen. 
4. Paisavä ddkhte hi orägail- 

Het geld raakte in een oogwenk op. 
5. Okar lage pahurncke ham paisaväpuchbe karab - 

Bij hem aangekomen, zal ik hem het geld terstond vragen. 
6. Ü adamiya haiye hai - 

Dat is inderdaad de man ze15 

9.13.1.2. Voorbeelden met -hu: 

1. Ham ose kagajvä pücho näpaiE- 
Ik kon hem het papier ook niet vragen. 

2. Indra ose puchahu näpäis - 
Indra kon het hem ook niet eens vragen. 

3. Ramväpuchto karat, tab ko?bät rahat - 
Had Ram het ookgevraagd, dan was dat al heel wat. 

4. Ham ose kagajvä puchbo näpailT- 
Ik kon hem het papier ook niet eens vragen. 

5. Kä, t i  puchbo se gaile - 
Kan je ook niet eens vrágen? 

6. Ü adamiyä kamkartvan mem se ek haiyo hai - 
Die man is inderdaad ook een van de arbeiders. 

9.14. Leenwoorden en nieuwvormingen 

Ook bij werkwoorden is de invloed van de omringende talen 
merkbaar in de vorm van ontleningen. In een aantal gevallen 
zijn deze ontleningen zodanig ingeburgerd dat zij de oor- 
spronkelijke Sarnami-woorden geheel vervangen hebben. 
In een paar gevallen zijn zij haast niet meer te herkennen 
als leenwoorden aangezien zij zich volledig hebben aange- 
past aan de Sarnami werkwoordstructuurregels. Met de 
hulpwerkwoorden kare (doen) en hove (zijnlworden) kunnen 
ook in dit geval (vgl. par. 9.12.1 .) telkens weer nieuwe 
samenstellingen met hier als basis een werkwoord, een zelf- 
standig naamwoord of een bijvoegelijk naamwoord gevormd 
worden. 

9.14.1. Volledig ingeburgerde ontleningen en nieuwvormingen: 

I 
lësiyZ - 

sëtiyäve - 

- 
capuave 

kapuäve - 

- 
c&piy ave - 

bakaryär - 

kaphayy>T - 

girmif käte - 

bÜtÜ bhare - 

luieren (van het Eng. lazy via het 
Sranan Tongo lesi) 
ordenen (van het Eng. to set via het 
Sranan Tongo seti) 
omspitten (van het Sranan Tongo 
chapu - tjap) 
telkens kappen (van het Sranan 
Tongo kapkapu) 
telkens inkepen (van het Sranan 
Tongo chepchepi) 
vernederlandsen (van het Sranan 
Tongo bakra - Nederlander) 
vernegeren (van het Sarnami kapha. 
- neger) 
een ellendige tijd doormaken 
(lett. een kontrakttijd uitdienen) 
(van het Eng. agreement - over- 
eenkomst) 
een boete betalen (uit het Ned. 
boete via het Sranan Tongo butu) 



9.14.2. Ingeburgerde ontleningen met kare en hove: 

9.14.2.1. Uit het Engels 

don karelhove - afmakenlklaar zijn 
(van done - gedaan) 

läs karelhove - verliezen/verloren raken 
(van lost - verloren) 

hambog karelhove - hinderenlverhinderd worden 
(van humbug - hinder) (N) 

pharyam karelhove - bradenlgebraad worden 
(van to fry - braden) (N) 

riwZirs karelhove - achteruit rijdenlachteruit 
gereden worden (van 
to reverse - achteruit rijden) 

9.14.2.2. Uit het Nederlands: 

bel karelhove 
schel karelhove 
klop karelhove 
uitleg karelhove 
beledig karelhove 
bekeur karelhove 
wachti karelhove 
schafte karelhove 
mooi karelhove 
help karelhove 
lÜrÜ karelhove 

(op-)bellen/(op-)gebeld worden 
schellen/gescheld worden 
kloppen/geklopt worden :, 
uitleggenluitgelegd worden 
beledigenlbeledigd worden 
bekeurenlbekeurd worden 
wachten/opgewacht worden 
schaftenlgeschaft worden 
mooi maken/mooi worden 
helpenlgeholpen worden 
loeren/beloerd worden 

9.14.2.3. Uit het Sranan Tongo: 

boro karelhove - borenlgeboord worden (van borc 
uit het Ned. borenlboor) 

tskT karelhove - strijkenlgestreken worden 
(van triki uit het Ned. strijken) 

harhäSkare/hove - harkenlgeharkt worden (van 
harhari - hark; uit het Ned. 
halen?) 

gvëntTkare/hove - wennenlgewend raken (van 
gwenti - uit het Ned. gewend) 

habag karelhove - oversteken (van abra uit het 
Eng. over) 

y Ü 6  karelhove - hurenlverhuurd worden (van 
yuru uit het Ned. hurenlhuur) 

farfefi karelhove - zich vervelenlverveeld raken 
(van farferi uit het Ned. zich 
vervelen) 

morsü karelhove - vuil maken/vervuild raken (van 
morsu - vuil uit het Ned. 
morsen) 

b h - 6  karelhove - borstelen/geborsteld worden 
(van bosro uit het Ned. bor- 
stelen/borstel) 



jiitvaiyä - de ploeger 
dgkhvaiyä - de toeschouwer 
larkaui?yä - de jeugd 
sunvaiyä - het gehoor, een luisteraar 
bakaimyä - het kruipen van een kindje WOORDVORMING 

Voor- en achtewoegseis ginti - rekenen, het tellen 
calti - een oorzaak; vlot verlopend 
bhart7 - inschrijfgeld, toelating 
kTmti - duur, waardevol 

Met voor- en achtervoegsels kan men van reeds bestaande woorden en 
woordstammen nieuwe woorden maken. Met sommige van deze kan 
slechts een beperkt aantal woorden uitgebreid worden, terwijl de mo- 
gelijkheid tot nieuwe combinaties bij andere v ~ j w e l  onbeperkt is. 
Hieronder volgen de meest voorkomende voor- en achtervoegsels. 

6. - aunä (zie 1.2.3.2. e.v.): 

khelaunä 
bichaunä 
bufiaunä 
jaraunä 

- speelgoed 
- slaapbenodigdheden, de slaapplaats 
- de oude man 
- brandhout 

Achtervoegsels 

1. - akkar: 

ghumakkay - een zwerver 
piyakkay - een dronkaard 
batakkq - een praatgrage, een redenaar 
bhulakkay - een vergeetkop 

- 
siyauni 
pifaun7 
lagauni 
buj haun7 
baraun7 

- het naailoon 
- slaag 
- plantloon 
- een raadsel 
- wimpers 

2. - a t  (zie 9.4.1. en 9.8.3.): 

vallend 
stromend 
ziend 
huilend 

girat 
bahat - 
dekhat - 
rovat - - een zeef 

- chutney 
- een verhaal 
- een raadsel 
- een blaaspijp marlahZ 

markahä - 
jartuhä - 
mirkutahä 
dangyahä - 
sarlahä - 

caprahä - 
khaurahä 

een zwak, futloos persoon 
agressie, een agressieveling 
jaloers 
mager 
een spillebeen 
een stinkerd 
een vernielzuchtige 
een lelijkerd 

bafianti 
phirant 
mahant 

- voorspoed 
- een zwerver 
- een tempelbewaarder 

lo!ä 
Üm cä - - 
nica 

- een kruik 
- hoog 
- laag 

gavaiyä 
bajvaiyä - 

een zanger 
de muzikant 



18. -iyä (zie 1.2.3.2. e.v.): 

payhär 
sa fZ 
ba$ 
kamil' 
j067 
banvd -- 
siy ai 

pahnäü 
bikäü 
cunäü 

- studie 
- netheid 
- grootheid 
- het loon 
- ploegloon 
- maakloon 
- naailoon 

- de klederdracht 
- te koop 
- verkiezing 

1Shä~ - een smid 
s0när - een goudsmid 
camär - een leerbewerker 
dudhär - melkgevend 

bhikhifi -- - een bedelaar 
juvari - een dobbelaar 
p u j Z  - een aanbidder 
s S n Z  - een goudsmederij 

sajävat - de opsmuk 
banävat - kunstmatig; gemaakt 
likhävat - de schrijftrant, het schrift 
rukävat - vertraging 

piyäs - dorst 
mutäs - de drang om te urineren 

cillähat - het geschreeuw 
ghabyähat - de verwarring 
jhaííjhanähat - het gerinkel 
gungunähat - het geneurie 

1 3 C  

puyiyä 
dibiyá 
Sarnamiyä 

sanghatT 
angüth'; 
nek7 - 
guni 
d u k 6  

andhiyär 
hathiyär 
ujiyZr 
hosiyär 

pachlä :< 
majhilä l 

bicilä 
kucalä 

banhuä 
satuä 
murkatuä 

- 
nase fi - 
gañjee 

- een zakje 
- een doosje 
- het Sarnami, de Surinamer 

- een vriend 
- een ring 
- de deugd 
- begaafd, deugdzaam 
- een ongelukkige 

- donker 
- gereedschap 
- licht 
- slim 

- de laatste 
- de middelste 
- de middelste 
- gestampt 

- een gevangene 
- een lekkernij 
- een moordernaar 

- een bezem 
- een rover 
- "geobsedeerd" 
- een stommerik 

- een zuiplap 
- een opiumschuiver 



32. -al (zie 9.4.1 .): 

- rijp 
- gescheurd 

gezien 
- bedorven 

luterä - een plunderaar 
lungegä - een schooier 
jhameyä - rotzooi 
gunderä - een schoft 

pakkal 
phät al 
dekhal 
sayal 

phätak - een poort, hek 
camak - een flits, schittering 
jhaiak - een schets, een flits . 
baithak - de zitkamer, vergadering 

- bliksem 
- jeuk 

- - -  
topi-vala - -- 
machari-vala 
dho t h ä l ä  
pagqT-välä 

27. -k;, -k? (zie 2.1. e.v.): - de man met de hoed 
- de visboer 
- de dhotidrager 
- de tulband-drager 

- groot 
- de vrouw van een oudere broer 
- de vrouw van een jongere broer 
- de vrouw van de jongste broer 

rakhvär 
g6 yvär 
muyär 
pichvär 
6tvär 

- een wachter 
- het voeteinde 
- het hoofdeinde 
- het achtererf 
- zondag 

- ruzie , 
- wrijving 
- vel 

3 6. -hara (zie 3.4.1 .) : 

- ingewanden 
- een bundeltje 
- een vod, lor 
- een vod, lor 

d6harä 
teharä 
kakaharä 
skulahrä 

- dubbel 
- driedubbel 
- het alfabet 
- schoolgaand 

Achtervoegsels van Arabisch-Perzische oorsprong: 

kutan7 
malain? 
marni 
karn7 

- een roddelaarster 
- een Javaanse 
- dodenherdenking 
- daad, karma 

l . -änä : jurmänä - een boete 
r6jänä - dagelijks 
najränä - een cadeau 

2. -khänä: jahal-khänä - een gevangenis 
davä-khänä - een apotheek 
chapkhänä - een drukkerij 

p8chnä 
majanä 
mutanä 
dhapanä 

- een doek 
- potteschuur, staalwol 
- een kind dat nog in bed plast 
- een deksel 

3. -khÖr: sekh&hÖr - een aanstellerig persoon 
cugulkhör - een klikspaan 
gamkhör - een beruster 



imiindär 
dukändär 
samajhdär 
jamidär 

7. -bäj: dhokhäbäj 
dagäbäj 
randTbäj 

- een goochelaar, een tovenaar 
- een kunstenaar, een vakman 
- een acrobaat, een goochelaar 

- een tabla-speler 
- een penningmeester 
- een toortsdrager 

- eerlijk 
- een winkelier 
- begripvol, pienter 
- een grootgrondbezitter 

.- een bedrieger 
- een bedrieger 
- een vrouwengek, een bink 

Voorvoegsels van Arabisch-Perzische oorsprong: 

1. kam-: kamjor(-7) - zwak(-te) 
kambuddhy - onwetend 
kam-umir - van jonge leeftijd 

2. gar- 4gair)-: gair-hijis - afwezigheid 
gar-dekhe - zonder te zien 
gar-püche - zonder te vragen 
gar-sune - zonder te luisteren 

3. nä-: nä-läy ak - ongeschikt 
nä-samj h: - onwetendheid 
nä-parsan - afkeuring 
nädän - onschuldig 

4. bad-: bad-sirat - lelijk 
badnam7 - slechte naam, oneer 
badnaSb - ongelukkig 
badjät (bajjät) - ondeugend, kwaadaardig 
battam; - brutaal, ongemanierd 
badmin - ondeugd 

be-kasür - onschuldig 
becain - radeloos 
be-p%al - ongemalen 
be-phikir - zorgeloos 
be-pafih - laks 

6. 1%: lä-patä - verloren, verdwenen 
1s-parvähT - onachtzaamheid 
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Voowoégsels die teruggaan op het Sanskrit 

1. a-: anet - onrecht 
aber - laat 
akäraj - nodeloos 
agyän - onwetendheid 
athäh - bodemloos, oneindig 

2. an-: angin t7 - ontelbaar 
anmol - waardevol 
anjän - onwetend 
anpa. - een analfabeet 
andher - onrecht 

3. ku- (ka-): kucäl - ondeugd,zonde 
kumärag - het slechte pad 
kapüt - een slechte zoon 
kukaram - een slechte daad 

4. du(r)-: duräcär 
dulär 
dubidhä 
durghatanä 

5. ni(r)-: nirdhan 
nirlaj 
nikammä 
nidhayak 

- een wandaad 
- verwenning 
- tweestrijd 
- een ongeluk 

- arm 
- schaamteloos 
- onwaardig, laag 
- dapper, onbevreesd 

sapüt - een goede zoon 
saphal - succesvol 
sagun - gunstig 



BIJLAGEN 

Bijlage l :  Sarnami volksverhaal in de wetenschappelijke versie van het 
Romaans schrift met een vertaling in het Nederlands. 

NATÏ AUR NÄNÏ KE KHISSA. 
HET VERHAAL VAN DE GROOTMOEDER EN DE KLEINZOON. 

(Informant: wijlen de heer G. Au tar; vroegere woonplaats: distrikt Surina- 
me. Genoteerd in 19 75, Nederland) 

To aise ego nätTrahä aur ego nän?. Natiyä naniyä lage rahat rahä. 
Zo was er eens een kleinzoon en (zijn) grootmoeder. De kleinzoon woonde 
bij zijn grootmoeder. 

BurhTvä ke bahut bakacbhemrä rahlem. Ek din naniyä apane natiyä se 
De oude vrouw bezat veel schapen engeiten. Op een dag zei de grootmoeder 

bole: "E betä, tü le etanä bhüjä aur jä bakariyan caG7 ke phir sañjhä 
aan haar kleinzoon: "0, zoon, hier heb je wat gepofte graankorrels; ga de 

- - -  
ke let' aiye" To natiyä bole: "accha nani!" 
geiten doen grazen en breng ze vanmiddag weer terug. De nati antwoordde: 
"Goed nani!" 

Phir Ü äpan bakari-okag harinkarke lei gail caräve j a h - ~  sabhan hardam 
Daarna dreef hij zijn geiten en schapen voor zich uit naar de plek waar zij 

carat rahlem. Jab humvä pahumcal, tab bakariyan care lagalem. 
gewoonlijk graasden. Toen hij daar aankwam, begon de kudde te grazen. 

Aise carat-carat jab bärä baje gh-m tej bhail, tab londavä bakariyan ke 
Toen na enige tijd grazen tegen twaalf uur de zon fel begon te schijnen, 

- - 
pan?-on? p i y s  ke ego per ke tare hanikai lais. Bakariyan charhhä? lagalem 
liet de jongen de kudde haar dorst lessen en dreef haar voort onder een 

aur londavä pep: pe ca* ke ego dämrh'; par bai* ke ek-ek-go bhüjä 
boom. De kudde begon van de schaduw te genieten; de jongen klom in de 

Miallagal. 
boom, ging op een tak zitten en begon een voor een de graankorrels op te 
eten. 

Jab natiyä nicce täke, tab dekhe ki bakanyan bhTipan mumh hiläve haim. 
Toen de nati naar beneden keek, zag hij dat de geiten ook hun bek bewogen. 

Eke kahäm pat; ki bakanyan äpan cara1 ghhs pägur kare haim. 
Hij wist niet dat de geiten bezig waren te herkauwen. 

Tab londavä per par baithe-baithe kharräil, bole: "I säran hamke biräve 
Zittend in de boom werd de jongen woest kwaad en zei: "Deze uilskuikens 

habil. Näghäms khä haimi sait, nä jhutthe hamke biräve haini mb?" 
(zwagers) steken voor mij hun tong uit (treiteren mij). Ze grazen nu niet; 
treiteren zij mij niet zonder reden?" 

Bas utaral nicce dandä lei ke; aur sab ke m@ par dandavä se maris ki 
Toen klom hij naar beneden met een stok en gaf ze alle met de stok een 

sab öhim para1 rah gailem. Natiyä bole: "Ab säre baitho, sustäo, tab phir 
klap op hun kop zodat ze bleven liggen. De nati zei: "Zitten jullie nu en rus- 

calek' hoi. Ab thoro biraiye hamme?" Phir Ü per par ca* gail aur apän 
ten jullie uit, stommerikken, daarna zullen we gaan. Nu kunnen jullie me 



bhüjä-Üjä khäis. 
niet treiteren! Toen klom hij weer in de boom en at de rest van de graan- 
korrels op. 

Jab susz ke utaral, tab bakariyan ke h&käT ke lei jäi mänge, tab ekko 
Toen hij uitgerust naar beneden klom, wilde hij de kudde voor zich uit- 

nä mänge hai Marai pa.1 rahlem to phir kaise js? 
drijven, maar geen van ze wilde gaan. Ze lagen daar dood neer, hoe konden 
ze gaan? 
Tab natiyä bole: "TG sab nä järmänge häc to ho? säre ke, raho! 
Toen zei de nati: "Willen jullie niet gaan? Mij best, blijf dan maar! 

Ham to jäila". Aur ghare jái lagal. 
Ik ga wel". En begon naar huis te gaan. 

Jab ghar mem pahumcal tab dekhe ki nänfghare nä hai, kauno käm khartin 
Toen hij in het huis aankwam, zag hij dat nani niet thuis was; ze was voor 

kaha bahar gail rahä. Bas T duvariyä pe baith ke agore lagal. Baki londavii 
het een of ander ergens naar buiten gegaan. Hij ging toen op de drempel 

4 .J 

ke gor mem ego ghäü rahä! Tab humvä ekar ghaüvä par bhungT lage lagal. 
zitten wachten. Maar de jongen had een wond aan zijn voet (been)! Toen 
begonnen daar op zijn wond vliegen af te komen. 

Bas T surü kar deis h d k ä v e  ke, baki kah= bhungiyan hate: 
Daarop begon hij ze te verjagen, maar de vliegen lieten zich niet verjagen. 

Tab hairän hoi ke T bhägal gharvä mem. Humvä pahumce, tab dekhe ki 
Radeloos vluchtte hij het huis in. Daar aangekomen merkte hij dat de 

bhungiyan otane tej jut gailem. Tab T bole: "Acchä sarau, ham 6 sab ke 
vliegen even fel aanvielen. Toen zei hij: "Goed, stommerikken! (zwagers), 

ba täilä. " 
ik zal jullie mores leren". 

Natiyä jhat se salär leike bhägal bahare aur kamig  apan p?che band kar 
De nati greep snel wat lucifers, rende naar buiten, deed de deur achter 

deis aur gharvä mem lagä deis ;g:. Bole: "Ab sabhan ke jarif dhärab!" 
zich dicht en stak het huis in brand. Hij zei: "Nu zal ik ze verbranden!" 

Nän? ke gharvä jar ke ekdam räkh7 hoTgail. 
Het huis van de nani brandde uit tot as. 

Jab nänl ghare äil thora der mem tab bole: "Are, T k$ bhail, hamär gharvä 
Toen nani na enige tijd thuis aankwam, sprak ze: "Hé, wat is hier gebeurd; 

kaise jar gail?" Becan' rove lagal aur bahut äphat mem par gail. Natiyä 
hoe is mijn huis afgebrand?" De arme ziel begon te huilen en raakte in 

se puchis: "Betä, 7 kaise bhail?" Natiyä bole: " N i s ,  hamke bhung? bahut 

een ellendige stemming. Ze vroeg aan de nati: "Mijn zoon, hoe is dit ge- 

moeilijk karat rahlem, ohi se ham sabhan ke ghar mem lei jäike, humvä 
beurd?" De nati zei: "Nani, de vliegen hebben het mij erg moeilijkgemaakt, 

chor ke, kam25 band kar ke aur ägT la67 ke sabhan ke phümk dharl?'. 
daarom heb ik ze in huis gelokt, daar achtergelaten, (vervolgens) de deur 
dichtgedaan en na het vuur te hebben aangestoken, verbrand". 

Naniyä gus6F ke bole: "Are dahjarä ke put, tÜ to hamär gharvo ekdam 
De nani werd woest kwaad en zei: "0, zoon van een bastaard, je hebt m;jn 

d 
cäpar kar dharle! Aur bakariyan kahäm bätem?" 
huis ook naar de knoppen gestuurd! En waar zijn de geiten?" 

Natiyä phino bole: "Nän;, ham bhüjä khät r ah6  tab sabhan hamme 
De nati zei weer: "Nani, toen ik bezig was de graankorrels te eten, trei- 

birävat rahlem, ohi se ham sabhan ke 1äthT se m u c  par mär-mär sutä del7'. 
terden ze mij, daarom heb ik ze met een stok een klap op hun kop ge- 
geven en liet ze slapen''. 

Naniyä häy-häy rove lagal aur natiyä ke khüb gariyais: "Ullü ke dhakkan, 
De nani begon jammerend te huilen en schold de nati flink uit: "Dekselse 

tü to hamär bakariyan ke mär dhär ke hamme ekdam bilvä dele". 
uilskuiken, door mijn geiten (en schapen) te doden heb je mij totaal ge- 
ru ïneerd ''. 



Bijlage 2: Bijbelse gelijkenis in de wetenschappelijke versie van het Ro- 
maans schrift met een vertaling in het Nedehlands. 

HERÄIL BETAVA 
DE VERLOREN ZOON 

(Door mij in het Sarnami naverteld) 

Ek jane ke dÜT betavä rahä. Chötkavä bëtauvä äpan bäp se ek din bole: 
Een man (persoon) had twee zonen. De jongere zoon zei op een dag tegen 

"E bap, dhan mem se jaun hamär hisG ho7, taun hamme dai de! 
zijn vader: "0 ,  vader, geef mij uit (uw) rijkdom dat gedeelte dat mij toe- 
komt ''. 

Kuch din bad b6tauvä ke jab ;pan hissä mii gail, tab Ü sab lei ke bides 
Na een aantal dagen, toen de zoon zijn aandeel had gekregen, nam hij 

cal gaii aur humvä äpan sab dhan badmiis mem uGdeis. Jab okar sab 
alles en ging naar het buitenland en verkwanselde daar alle rijkdom aan 

rupiyä örä gail, tab Ü des mem bahut bisäl alia1 paral. Jab khz ke binä 
wandaden. Toen al zijn geld opgeraakt was, ontstond er in dat land een 

mare lagal, tab kauno bhalä ädamT ke ghare gail. 
vreselijke droogte. Toen hij van de honger dreigde o m  te komen, ging hij 
naar het huis van een goed mens. 

I oke äpan khet mem süvar caräve khartin Span lage rakh leis. Humvä Ü 
Deze hield hem bij zich en liet hem op zijn land varkens hoeden. Daar 

bhükh ke mare soce lagal ki jaun bokalä-chokala suvarvan khät rahlem, 
begon hij hongerend te overdenken dat hij zelfs met de schillen die 

8hu bhTmil jat, to ham khaitx Baki Ohu nä milal. 
de varkens gewoonlijk aten genoegen zou nemen als voedsel, zo hij ze 
kon verkrijgen. Maar ook die vond hij niet. 

Jab pet jare lagal tab ghar ke hos äil ki hamär bäp himyä naukar-cäkar 
Toen hij een branderig gevoel in zijn maag (buik) begon te krijgen, kwam 

khüb khät-pahirat bätem aur ham himyä dänä binä marat bie. 
hem voor de geest dat thuis bij zijn (mijn) vader (zelfs) bedienden nu 
flink voedsel en kleding krijgen, terwijl hij ( ik)  hier zelfs een graankorrel 
moet ontberen. 

Tab okar man bole ki ab ham apane ghare cal? aur bap se kahT ki hamse 
Toen kreeg hij een ingeving o m  naar huis te gaan en aan zijn (mijn) vader 

kasür bhail aur Bhagavän aur tohär najar mem ham-bahut bh&' pip ka& 
te zeggen dat hij (ik) een wandaad heeft begaan en in Gods en uw aange- 

Aur cal ke bolab ki ham ab tohär Mpvä ban ke rahe läyak n5 bätx Jaise 
zicht hij (ik) een zeer grote zonde begaan had. En daar aangekomen, zal ik 

áur naukar ha*, Oise hamahu se naukak karävo. 
zeggen, dat ik het nu niet waard ben uw zoon genoemd te worden. Laat 
mij ook het werk van een bediende doen, zoals de overige bedienden. 

Humvä se Ü apane man mem ais&& soc ke calal aur bäp ke hirhyä pahum- 
Hij nam zich dit voor, vertrok daar vandaan en kwam thuis bij zijn vader 

cal. Bapavä duriye se dekh leis ki hamär betavä ävat hai. Moh ke mare 
aan. De vader zag reeds uit de verte dat zijn (mijn) zoon aankwam. Ont- 

dhaur ke Ü oke gale lagais aur cÜme lagal. Tab bëtauvä bole lagal: "He bäp, 
roerd rende hij naar hem toe, omhelsde hem en begon hem te kussen. 

Bhagavän ke aur tOhare äge hamse bhäzpäp bhail. 
Toen begon de zoon te zeggen: "0, vader, in het aangezicht van God en u 
heb ik een grote zonde begaan. 

Ab ham t6här b ë ~ v ä  kahäve läyak n5 b i e 7 .  
Nu ben ik het niet waard uw zoon genoemd te worden. 

Baki bapavä apane naukaran ke hukum deis: "Hamär bktavä khartin b a ~  
Maar de vader gelastte zijn bedienden: "Haalt- de beste kleren voor mijn 

hiyärii-se-barhiyäm kaparä nikär ke oke pahirävo aur häth mem angüthr 
zoon en kleedt hem; doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn 

aur gor mem jütä pahifi? ke hamlog khägpT ke khüb khuG man;: kähese 
voeten, laat ons daarna flink eten en drinken en plezier maken, want 

ki laykä hamär mar ke phir jTya1 hai. Ü heräi gail rahä, baki phir mil 
deze zoon (van mij) is uit de dood herrezen. Hij was verloren, maar ik heb 

gail hai". Tab sab k07 khüb khusimanäve lagalem. 
hem weer gevonden. Toen begon een ieder flink plezier te maken. 



Ba$avä biitauvä kahüm khete mem rahä. Ü jab ghare äil, tab i sab khusi- 
De oudere zoon was ergens op het land. Toen hij thuis kwam en al deze 

yxdekh ke ego naukar se püchis ki kä bhail hai. 
vreugde zag, vroeg hij aan een bediende wat er aan de hand was (is). 

Naukarvä phir batais ki tohär chotä bh=äil häraur khusiyz ke mare t6här 
De dienaar vertelde toen dat zijn (jouw) jongere broer weer teruggekomen 

bäp okar khätir-bhäv kare hai. Ï sun ke oke bahut gussä bhail aur bhittar 
was en dat zijn (jouw) vader hem uit vreugde onthaalde. Nadat hij dit ge- 

nä gail. Tab bapavä bähar nikar ke bGfauvä ke manäve lagal. 
hoord had, ontstak hij in grote woede en ging niet naar binnen. Toen 
trad de vader naar buiten en begon hem te kalmeren. 

Tab Ü ;pan bäp se kahe lagal: "Dekho bäp, Gtanä din se ham töhär sevä- 
Toen begon hij aan zijn vader te zeggen: "Luistert u eens vader, tot heden 

satkär karat aiEaur töhär b i t  se kabhT ham baihar nä gail: 
heb ik u steeds gediend en ben van uw (wijze) woorden niet afgeweken. 

Taune par äp hamk- kabbo na ek bakaz de10 jaune ham äpan sanghatiyan 
Desondanks hebt u ' m i j  nooit een geit geschonken waardoor ik met mijn 

ke säth khusiyälrmanäL A ~ T  btitavääil hai jaun töhär dhan-daulat paturiyan 
vrienden plezier kon hebben. Nu is deze zoon gekomen die uw rijkdom aan 

mem urärdeis hai, tekar bahut sevä-satkär karat bäto". 
danseressen (prostituées) verkwist heeft; hem onthaalt u wel flink''. 

Tab bapavä bole: "E betä, tÜ hardam se hamär säthe bate. Jaun hamär 
Toen zei de vader: "0, zoon, jij bent steeds bij mij geweest. Wat ik bezit, 

.hai, taun sab töhär hai. Baki khuz  hove ke aur khusiyäEmanäve ke ja& 
is geheel van jou. Maar wij moeten zeker verheugd en vreugdevol 

c&?, kähese ki töhär bhX mar gail rahä aur ab j; gail hai, heiärgail rahä, 
zijn, want jouw broer was dood en is nu herrezen; hij was verloren en we 

ab mil gail hai." 
hebben hem nu teruggevonden." 

Bijlage 3: Sarnami volksverhaal in het door mij aangepaste spellings- 
voorstel van de Spellingscommissie Sarnami (SCS). 

CANAK SIYAR 
(DE SLIMME VOS) 

Ego siyar aur ego kairnanin men bahut dosti raha. Rat din barobbar dunu 
ek sathe rahe. Ek dain kauno bat par sabhan men jhagara bhail, aur jha- 
garo aisan bhail ki ek ke dekhe men ek na. 

Kaimaninya bole: "He siyar, tu hamse kahe laptiyail rahe hai? Tor aisan 
ham bis jane ke khare lil sakila!" 
Siyarva epar javab deis: "Are, tu ka bakke hai; ham bahutan ke dekh 
cukali hai. Toke dehin ke tagat ba aur hamke akkil ke. Tose jaun bani, 
taun kariye. Ham toke na rokab. Hamke to Rame khyal kari". 

Aisahin dunu jane kuch der le ghinca-tani karke apan-apan rasta cal delen. 
Kaimaninya nadi men cal gail aur siyarva jangal men. 

Nadi ke kinare ego pipar ke per raha. Okar sor kuchh dur le pani men 
ghunsal raha aur kuch uppar nikaral raha. Ek din siyar mahajan ohi sor 



pe baith ke asthile pani piyat raha. Etane men kaimaninya oke kuch dur 
se dekh leis, aur dubale-dubal ai ke okar gor canp 6aithal. Siyarva ke jab 
gore men kaiman ke dant bujhail, tab soce lagal: "Ab to kaimaninya 
apan danv pai gail hai, i aphat se chute khartin ab ham kaun upay lagai". 
Tab jor se bole lagal: "He kaimanin, tu to bara tamasa kare lagale. Toke 
dhare ke raha gor, aur tü dharle hai sor!" 

Bas kaimaninya gorva chor ke hauhai ke soriya canpis. Siyarva chut ke 
bhagal aur munh bigárat-bickavat bhag gail. Kaimaninya thisiyai ke rah 
gail. 

Ab to dusmanai auro barh gail. Ek din kaimaninya siyarva ke mán men 
jai ke lukai gail. Siyarva aite mahank se samajh gail ki kaimaninya mán 
men baithal hai. Kuch soch ke bole lagal: "E bhaiya, i ka bat hai. Hamar 
mán to  roj guguvat raha; aj kahe na guguva hai?" 

Tab le kaimaninya khub jor se guguvai lagal. Siyarva ke hansi ke mare 
pet pirai lagal. Bole: "Ab tu hamar manvo lei Iele? Accha, ab ehi men rahu!" 
Phir hunva se cal gail aur ego patta ke kura men rahe lagal. 

Kaimaninya ke gussa ke ab koi thikana na raha. Janc-partal kar ke u pata 
lagai leis ki siyarva ab patta ke kura men rahe hai. Ek din jai ke ohu men 
lukai gail. Kuch der bad siyarva ail. Kurava ke pataiyan ke dusar rakam 
chitarail dekh ke u samajh gail ki ehu men ab kaimaninya ai gail &i. Phir 
jor se bole: "Are, pahile to  hamar kura kharkharat raha, aj kahe na khar- 
khara hai?" 

Tab le kaimaninya pataiyan ke kharkharave lagal. Siyarva soce lagal: 
"Accha, ab samajh gaili!" Phir hunva se daurat cala gail aur kahun se thora 
se agi lái ke kurava men agi lagai ke phunk dharis. Kaimaninya ohi men 
bhasam hoi gail. 

Akkil ke age tagat kuch na kám kar sake hai! 

Bijlage 4:  Hieronder volgt een tekst in het Sarnami bestaande uit een sa- 
menvatting van het elfde hoofdstuk van het wereldberoemde 
spirituele meesterwerk de Bhagavad Gita, gevolgd door een 
vertaling uit het Sanskrit van 4 kernachtige verzen uit het 
twaalfde hoofdstuk. 
Bijlage 4a hierna is een vertaling van dit geheel in het Neder- 
lands. 

BHAGAVAN KE ASLI KHOJEVALAN 

Bhagavad Gita ke gyarahván adhyay men samjhaval ja hai kaise Shri Krishna 
ji kai rakam ke updes dei ke ápan asli Birat nip ápan sanghatiya aur pujari 
Arjun ke dekhave hai. Mán sakal ja hai ki i bisal rup ab talak deval gail 
updes ke pura kare hai. 

Jab Arjun Shri Krishnaji ke darsan pai ke unke sansar ke Atma ke nip 
men cinhe lagal, tab oke bhari dar lage lagal aur tab hos men ave lagal jab 
Shri Krishnaji phir ápan manus ke rup le leis. Täb Shri Krishnaji samjhave 
lage hai ki khali unkar or prem se bharal bhakti se manus log aisan Bhaga- 
van-darsan pai sake hai. 

Phir Arjun Shri Krishnaji se puche hai ki Bhagavan ke asli khojevalan keke 
mán sakal ja hai: je log Shri Krishnaji ke prem-bhakti se puja kare hai 
ya to u log je nirakar Brahman ke dhyan kare hai, jaun har cij ke daivi 
jar hai. 



Shri Krishnaji ke epar kahna hai ki dunu rakam ke pujari ant men Bhaga- 
van talak pahunc jaiyen, baki Krishna-bhakti vala rasta aur ásán hai. 
Karan i hai ki manus ke Bhagavan ke jiyat-jagat rup ke jaruri hai, jaune 
men u Bhagavan ke nip dekh sake. Nicce samjhaval 4 slok se Shri Krish- 
naji barahván adhyay men asli Bhagavan ke khojevalan aur asli Krishna- 
bhakt ke updes ke samapt kare hai. 

17. Jaun manus barhinya phal pave par na anand manave hai, na to bura 
phal pave par cinta kare hai, na to kuch khove par dukhi rahe hai, 
na to kuch pave khartin cáh rakkhe hai; jaun manus karam ke accha 
aur bura phal bilkul tyag deis hai; jaun manus hamse bhakti-bhav 
rakkhe hai, u manus hamke pyara hai. 

18. Jaun manus ke khartin dusman aur dost, mán aur apman, sardi aur 
garmi, sukh aur dukh sab saman hai aur jeke koi bandhan na hai, 

19. Jaun manus ke khartin ninda aur ijjat ek jaisan hain, jaun ápan man 
men shanti pave hai, jaun jo bhi mil jae ose santokh rakkhe hai, jekar 
man sthir hai aur jeke koi bandhan na roke hai, u bhakt hamke pyara 
hai. 

20. Har ek manus jo i amar unca dhararn, jaun hinya samjhaval gail hai, 
pura bisvas ke sath apnqve hai, u manus hamke atiyant pyara hai. 

r! 

Bijlage 4a: Korte inleiding in het Nederlands en vertaling uit het Sanskrit 
van 4 verzen uit het twaalfde hoofdstuk van de Bhagavad 
Gita door Drs. V. A. van Bijlert (indoloog). 

DE BESTE ZOEKERS NAAR GOD 

In het elfde hoofdstuk van de Bhagavad Gita wordt verhaald hoe Shri 
Krishna, na diverse algemene leringen verkondigd te  hebben, Zijn ware 
Goddelijke gedaante toont aan Zijn vriend en vereerder Arjuna. Deze al- 
machtige gedaante is als het ware de vervulling van de theoretische leringen 
die tot dan toe gegeven werden. 
Wanneer Arjuna Krishna aanschouwt als de werkzame ziel van de wereld, 
wordt hij door grote angst aangegrepen en komt pas tot zichzelf als Krishna 
weer Zijn menselijke vorm aanneemt. Krishna legt uit dat alleen door 
liefdevolle overgave (bhakti) aan Hem een mens zo'n Godsschouw deel- 
achtig kan worden. Dan vraagt Arjuna wie de beste zoekers naar God zijn: 
zij die Shri Krishna liefdevol vereren, of zij die het Brahman, de abstac- 
te goddelijke oergrond aller dingen vereren en overpeinzen. Krishna ver- 
klaart dat beide soorten vereerders uiteindelijk God bereiken, maar dat de 
toegewijde aan Krishna het gemakkelijker heeft dan de andere. Immers 
de mens heeft tastbare belichamingen van het Goddelijke nodig die voor 
hem het wezen van God zichtbaar kunnen maken. Met de hier vertaalde 
verzen besluit KGshna (God-mens en God) Zijn kernachtige beschrijving 
van de ideale Godboeker en Krishna-vereerder. 

17. De mens die niet opgetogen is [bij het verkrijgen van iets aange- 
naams] , noch afkeer voelt [bij iets onaangenaams] , noch treurt [bij 
enig stoffelijk verlies1 , noch begeerte voelt [naar iets dat hij nog niet 
heeft] , de mens die goede en slechte [gevolgen van zijn daden] volledig 
opgeeft en Mij [Krishnal liefdevol vereert, die [mens] is Mij dierbaar. 

18. Hij die gelijkmoedig blijft tegenover vijanden en vrienden, en gelijk- 
moedig is bij eer en verguizing, koude en hitte, gelijkmoedig blijft 
tegenover [eigen] geluk en leed, vrij is van [hevige aardse] gehecht- 
heden, 

19. Hij voor wie blaam en lof hetzelfde zijn, die [innerlijke] stilte [be- 
tracht] , tevreden met wat hij ook maar krijgt, zonder vaste plaats is, 
wiens denken onwankelbaar [gericht] is [op het hogere] , die toege- 
wijde mens is Mij dierbaar. 

20. Allen die deze onsterfelijke [leer] over de [hoogste] gerechtigheid 
(dharma) zoals [door Mij hier] verkondigd vol vertrouwen navolgen, 
terwijl Ik hun hoogste doel ben [in het leven] en zij Mij liefhebbend 
vereren, die [mensen] zijn Mij bovenmate dierbaar. 



Bijlage 5: Integraal leerplan van het Sarnami naar het HindiJUrdu (het 
T l  - T2 model) t.b.v. onderwijs op ba'sisscholen, opgesteld 
door R.M. Marhé en Dr. Th. Damsteegt. 

Dit leerplan richt zich op een geïntegreerde aanpak van het ondeiwijs in 
het Sarnami (Tl )  en het Hindi/Urdu (T2) aan lagere school kinderen uit 
een Sarnami sprekend milieu. 
Bij deze aanpak dient vooral T1 als onderwijsmedium naar de ondenvijs- 
doelen T 1 en T2 (zie verder) in de vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, 
lezen en schrijven. 

De fasering van de leerstof beslaat de kleuterperiode (4-6-jarigen) en 6 
leerjaren van de basisschool (6- + 12-jarigen) bij 2% lesuren per week ge- 
durende + 40 weken per jaar. 
De te leren schriftsoorten zijn: 
1. het devanagari voor het Hindi en Sarnami, 
2. het nasta'liq of Urdu-schrift voor het Urdu en Sarnami en 
3. het Romaanse schrift voor al de drie talen volgens de binnenkort door 

de Surinaamse overheid vast te stellen spellingregels. 

Aangezien de grammatica's van het Hindi en het Urdu niet van elkaar 
verschillen, kan dit leerplan afhankelijk van het gestelde doel gesplitst 
worden in: 9 

1. een leerplan van het Sarnami (Tl )  naar het Hindi (T2) en 
2. een leerplan van het Sarnami (Tl )  naar het Urdu (T2). 

In het hierna uitgewerkte leerplan zijn slechts het devanagari en het Ro- 
maanse schrift gefaseerd ontwikkeld. Invulling van een fasering van het 
nasta'liq-schrift voor het Urdu volgens een goede gangbare methode is een 
taak voor terzake kundigen. 

De beginsituatie bij Surinaams-Hindostaanse kinderen in Den Haag is ver- 
schillend. Aangezien onderzoeksgegevens 'op dit gebied ontbreken, moet 
hier worden uitgegaan van persoonlijke indrukken: 

Voor de meerderheid is T1 het Sarnami de moedertaal en thuistaal. Hier- 
naast wordt het Nederlands goed beheerst. 
Voor een grote tussengroep tweetalige kinderen is T1 zowel het Sarnami 
als het Nederlands. De beheersing van T1 is bij beide groepen kinderen 
productief-receptief. Een niet te verwaarlozen groep is eentalig Nederlands 
en heeft deze taal dus als moedertaal, maar verkeert regelmatig in een 
Sarnami sprekend milieu door familiekontakten e.d. Van geen van deze 
kinderen is het Hindi of Urdu (T2) de moedertaal of thuistaal. 

T2 bereikt deze kinderen voornamelijk langs indirekte weg via bijvoorbeeld: 

T2 video- en bioscoop-films, T2 playback filmliederen, cursussen in T2, 
"T2" op de piratenradio, bij religieuze diensten door pandits en maulbiys 
en bij sociaal-culturele manifestaties, T2 van een bevriende Indiër of Pa- 
kistani. Dit T2 heeft slechts een receptief karakter. 

Het continuüm in beheersing van T1 naar T2 bestrijkt dus de volgende 
fasen: 

a) T1 wordt door het merendeel van de kinderen actief en passief beheerst, 
b) door de tussengroep passief en redelijk actief en 
c) door een minderheid niet actief en slechts in geringe mate passie5 

T2 wordt slechts passief "beheerst" en het continuüm verloopt van rede- 
lijk naar gering tot helemaal niet, maar wordt (h)erkend als vertrouwd en 
behorend tot de eigen cultuur. 

In een geïntegreerd leerplan dat zich ten doel stelt zowel T1 als T2 aan 
kinderen met een als boven beschreven verschillende beginsituatie te le- 
ren, dient zich, uitgaande van de Haagse realiteit en rekening houdend 
met de verbale competentie van de leerlingen, als onderwijsmedium in de 
eerste plaats het Sarnami aan in zijn hoedanigheid van moedertaal en thuis- 
taal van de grootste groep leerlingen, in combinatie met het Nederlands 
en het Hindi/Urdu. Deze laatste als T2, gezien de niet al te grote linguis- 
tische afstand met T l ,  ondanks &t feit dat wij met versChillende talen te 
maken hebben. 

Bij deze aanpak hangt veel af van de taalhouding, de opleiding en de didac- 
tische flexibiliteit van de leerkracht om, gebruikmakend van zijn kennis 
van het Sarnami, het Nederlands en het HindiIUrdu, op adequate wijze 
inhoud te geven aan het pedagogisch en onderwijskundig beginsel dat het 
grootste succes bij het evenwichtig leren van T1 en T2 garandeert: aanslui- 
ting bij en uitgaan van het bekende. 

Deze aanpak wordt vooral geruggesteund door wetenschappelijke onder- 
zoeksgegevens, opvattingen en aanbevelingen op het gebied van tweede- 
taalverwerving, dialect en standaardtaal en bidialectaal onderwijs van T1 
naar T2 in Amerika (W. Labov, Ferguson, Cazden e.a. bij onderzoeken 
van Black English, diglossie en Indianentalen), Engeland (Trudgill) Duits- 
land (Ammon e.a.) en Nederland (het onderwijs in het Fries en Neder- 
lands in Friesland, het Kerkradeproject: A. Hagen, Stijnen, Vallen, Sturm 
e.a.). In een situatie als de Surinaams-Hindostaanse in Nederland zou 
als meest succesvolle aanpak van deze zijde voor onderwijs in eigen taal 
en cultuur ongetwijfeld de contrastieve didactiek aanbevolen worden. 

Vandaar ook onze opzet. In deze situatie leidt n.l. de aanpak van totale 
immersion (onderdompeling) in T2 onherroepelijk tot submersion (onder- 
drukking) van T1 (d.w.z. onderwijs middels T2 met slechts T2 als doel 



leidt tot miskenning van T1 en hiermee miskenning van de normen en 
waarden verbonden aan T1 als moedertaal en thuistaal). Dit bevordert 
niet een positieve zelfconceptie, het zelfbewustzijn (een belangrijke func- 
tie van onderwijs in eigen taal en cultuur die de Nederlandse overheid 
hanteert) en de Surinaams-Hindostaanse identiteit van de leerlingen doch 
versterkt slechts gevoelens van inferioriteit bij de Hindostaanse .groep 
t.a.v. de levend in gebruik zijnde moedertaal Sarnami en de daarmee ver- 
bonden groepswaarden en -normen. 

Het is vooral deze bestaande relatie inferieur-superieur tussen T1 en T2 
die ervoor zorgt dat T1 als basis voor T2 steeds meer terrein verliest, 
waardoor voor de Hindostanen T2 moeilijker bereikbaar wordt. 

Bepalend is de houding van de leerkracht t.a.v. T1 en T2 en zijn inzicht 
t d* in en erkenning van de essentiële en relevante functies van T1 en T2 in de 

1; gemeenschap. Het is zijn taak om in de klas een gunstig taalklimaat te  
p' scheppen en de elementen taal- en maatschappijbeschouwing als wezen- 
4" 
k1 lijke onderdelen bij zijn aanpak te betrekken. Uitgaande van zijn taal- 

# didactische uitrusting en zijn begrip voor de specifieke taalleerproblemen 
4 :  van "Sarnami" leerlingen is het zijn opdracht T2 te benaderen door, aan- 
$ sluitend bij T1 en deze opwaarderend, te werken naar het ontwikkelen 

i f van liefde voor en beheersing van zowel T l  en T2. 
&i 

Van belang is hierbij het bestrijden van vooroordelen die betrekking hebben 
op de onterechte inferieur-superieure relatie die bestaat tussen T1 en 
T2 en die funeste gevolgen voor de toekomst van beide hebben. 

Deze benadering garandeert uiteindelijk het meeste succes bij een even- 
wichtig doorgeven, consolideren en verder ontwikkelen van de Hindostaan- 
se culturele en groepsidealen, zijn mens-, levens- en wereldbeschouwing 
en dient een belangrijke bijdrage te leveren tot de opvoeding in mense- 
lijke waarden (Education in Human Values. EHV) en opvoeding in juiste 

f menselijke verhoudingen (Right Human Relationships). Dit in tegenstel- 
1: ling tot de praktijk van de "moderne" school. Deze informeert voorname- 

lijk en transformeert al te weinig. 
Hierbij worden belangrijke aspecten van de opvoeding verwaarloosd. 

Er bestaan geen methodes, leerboeken etc. die gericht zijn op de specifieke 
situatie en behoeften van Surinaams-Hindostaanse kinderen, nóch voor het 
Sarnami, nóch voor het Hindi, nóch voor het Urdu. Ontwikkeling van 
dergelijk materiaal is derhalve dringend vereist. 
De keuze van het leermateriaal blijft aan de leerkracht. 

In 6 jaar is het totale pakket aan grammaticale verschijnselen van T1 én 
T2 niet te behandelen. 
In het lager onderwijs moet volstaan worden met de behandeling van de 
meer elementaire taalverschijnselen, aangeboden volgens een concentrische 

leergang. Voor een verdere uitbouw dient dit onderwijs in het voortgezet 
onderwijs gecontinueerd te  worden. 

Om verwarring met het leren van het Romaanse schrift voor het Neder- 
lands op de basisschool te voorkomen, dient met het leren gebruiken 
van dit schrift ook voor T1 en T2 pas in de derde klas aangevangen 
te worden, wanneer n.l. de basis van beheersing van dat schrift voor het 
Nederlands reeds gelegd is. Het leren van het devanagari of het Urdu- 
schrift begint daarentegen al in de eerste klas. Alle drie schriftsoorten 
worden geleerd volgens de structuur- (of analogie-)methode, waarbij zin- 
volle taaleenheden als uitgangspunt gebruikt worden. 

Voor het verkrijgen van inzicht in de overeenkomsten en verschillen van de 
structuur van T1 en T2 en het uit elkaar kunnen houden van beide syste- 
men komen vooral in de latere leerjaren grammaticale structuurcontrasten 
tussen T1 en T2 aan de orde t.w. fonologische, morfologische, syntac- 
tische en semantische contrasten. De vele vormen van interferentie en 
fossilisatie worden verduidelijkt en taal- en maatschappijbeschouwing, 
afgestemd op het niveau van de kinderen, nemen een wezenlijke plaats 
in het geheel in. 
Toetsing en evaluatie van het geleerde volgt telkens na afronding van een 
onderdeel. 

Algemene doelen bij het? voltooien van het onderwijs in eigen taal en cul- 
tuur op de basisschool: 

1. De leerling heeft op zijn ontwikkelingsniveau T1 en T2 goed leren 
spreken, leren verstaan (luisteren), leren lezen en leren schrijven, be- 
heerst de elementaire grammaticale regels van deze talen en kan schrij- 
ven en lezen in: 

a) het devanagari en het Romaanse schrift bij de combinatie Sarnami 
( T l )  en Hindi(T2) of 

b) het Urdu en het Romaanse schrift bij de combinatie Sarnami ( T I )  
en Urdu (T2). 

2. de leerling heeft voor zijn verdere ontwikkeling de essentiële basis voor 
de uitbouw van zijn positief zelfconcept en zelfbewustzijn gelegd. Hij 
heeft een algemeen inzicht in zijn groepshistorie, de eigenheid en het be- 
lang van zijn talen en cultuur voor de ontwikkeling van zijn persoonlijk- 
heid en zijn positie in het geheel van de maatschappij verkregen. 

3. Hieruit voortvloeiend heeft de leerling een positieve en evenwichtige 
houding t.a.v. de in zijn cultuurgemeenschap van belang zijnde talen 
(T1 en T2) ontwikkeld en kent aan alle en de daarmee verbonden waar- 
den en normen een gelijke waarde toe. 



4. De leerling is intrinsiek gemotiveerd tot taalcreativiteit, is bereid tot het 
zelfstandig exploreren van zijn cultuurmilieu in algemene zin en staat 
dus open voor een positieve beïnvloeding vanuit zijn cultuur. 

De kleuterperiode 

Doel A: Het scheppen van een klimaat van vertrouwdheid met de eigen 
talen waarbij het spelelement domineert. 
De kinderen leren een aantal liedjes (groepszang), rijmpjes, verhaaltjes, 
kinderspelletjes in het Sarnami, Hindi en Urdu (voorbeelden: Akkä-bokkä -.- - . . ., 6tnä bhät khaiye . . ., don-don munnä . . ., cuinti ke j h a g G  . . .) en 
eenvoudige bhajans, prärthanä's nazams e.d. als: He prabhü änanda-data 
. . ., Raghupati Räghava Räjä Räma . . . 
Het frequent houden van kringgesprekjes in T1 over dagelijkse zaken, 
belevenissen en gebeurtenissen uit het thuismilieu, de familie, de markt 
en straat stimuleert een spontane interactie. Waar gewenst wordt gebruik 
gemaakt van audio-(visuele) apparatuur. Inventiviteit van de leerkracht 
is van belang. 

Klasse I 

Doel B: 1. Het uitbouwen van doel A. 
2. Het ontwikkelen van een meer expliciet besef van het bestaan 

van 2 of 3' eigen talen. k, 
3. Beheersing van een deel van het devanagari-schrift in lezen en 

schrijven. Urdu . . . 
4. Oefening van T1 waarbij ook gelet wordt op  korrekte uitspraak. 

ad 1. Dit doel is te bereiken door populaire en religieuze liedjes, rijmpjes, 
kinderspelen, verhaaltjes e.d. (zie kleuterperiode). 

ad 2. Het mondeling aanbieden van verhaaltjes in T1 en T2 van gelijke 
inhoud waarin impliciet de volgende elementen van de grammatica 
zijn verwerkt: 

- het zelfstandig en bijvoegelijk naamwoord (T2 heeft 2 geslachten: 
vb. T1 : chofä larka/-larkT x T2: chofä laykä, chofi  laykq, enkel- en 
meervoud (niet bepaald, vb. T1 Mkä log/-sab), zinsvolgorde, 

- enkele achterzetsels (vbb. mem, par, se in T1 en T2 en T1 : ke als lijdend 
voorwerp x T2: ko (vb.Tl : ham Rämke d2khlThai x T2: maimne Rämko 
dekhä hai, 

- T l :  qe-, Ü/o- x T2: yahlis-, vahlus- als persoonlijk en aanwijzend voor- 
naamwoord, 

- de persoonlijke voornaamwoorden T l :  ham, tü, hamlog, äp x T2: 
maim, tültum, ham, äp, 

- de 3e persoon 0.t.t. consonantstammen: T 1 : Ü kare hui x T2: vah kartäl 
kartThai, 

- de T 1 -vormen: hai en b i  x T2: hai, 

- de ontkenning T 1 : na, na, näh7m x T2 : na, nah-m, 

- het bijwoord; de vergrotende en overtreffende trap van het bijvoegeïijk 
naamwoord, 

- de telwoorden van 1 tlm 10 in T1 en T2. 

ad 3. De niet-samengestelde medeklinkers, de klinkers in middenvorm 
en hun nasalering in het devanagan-schrift (vbb. in T1 en T2: kim, 
dil, b%, cup, müs, dekh, mailz cor, kaur en van korte zinnen in T1 
en T2. Urdu . : . 

ad 4. Kringgesprekken b.v. het navertellen in T1 van een aangeboden 
verhaaltje of gesprekjes in T1 over dagelijkse belevenissen; rollen- 
spelletjes in T 1 . 

Klasse II 

Doel C: ' zie doel B. 

ad 1. Het uitbouwen van doel A. 

ad 2. In de aan te bieden verhaaltjes zijn de volgende nieuwe elementen 
van de grammatica impliciet verwerkt: 

- de 0.t.t. van consonantstammen in alle personen (vb. T l :  ham karilä 
x T2 : maim kartä/kartFhÜm etc.), 

- de 0.t.t. hai en bite volledig, 

- de o.v.t. en v.t.t. van consonantstammen (transitief en intransitief) 
in alle personen en intuïtief het essentiële verschil tussen T1 en T2 
laten aanvoelen: 
vb. T l :  ham kam (corg kar17 (hai) x T2: maimne k im  kiyä (hai) en 
maimne corTkT(hai), 

- de vragende voornaamwoorden T1 : ke, h u n ,  kä etc. x T2: h u n ,  kyä 
etc., 

- de bezittelijke voornaamwoorden T l :  hamär, tor x T2: merä/me$ 
teralter< 



I - het T1 achterzetsel ke om bezitter aan te duiden: -kar (ekar, okar, ke- 
kar) x T2 : -kJ-kel-kT (iskä/iske/iskT, uska/uske/us& kiska/kiske;lkiskll, 

- de telwoorden van 10 t/m 20 en de overige tientallen. I 

ad 3.Aan het devanagari-schrift toe te voegen nieuwe elementen: de klin- 
kers in beginvorm, hun nasalering en de samengestelde medeklinkers. 
Urdu. . . 

i 
ad 4. Zie klasse I. 

Klasse I I .  

Doel D: Zie doel C. I 

ad 1. Het uitbouwen van doel A. 

ad 2.Impliciete introductie van de volgende nieuwe grammaticale ele- 
menten: 

- voortzetting van de frequent gebruikte hogere telwoorden: pa&, sau, 
de honderdtallen, hajär (Tl)  hazär (T2), T1 -go, -thÜm, 

- de adverbia van plaats T1 + T2: kahäm, jahäm, idhar, udhar etc. en I ' 
T 1 : hiyäm, huväm x T2 : yahäm, vahüm, 

- de 0.t.t. vocaalstammen in alle personen: 
l T1 : ham jäilä, ham dei16 ham dhoilä x T2: maim jätäIjätThÜm, maim 

detÜIdetThÜm, maim dhotäldhoti-hum, 

- T 1 : ke soms na bijvoegelijke naamwoorden: 
ego chotä ke ghoyä x T2 si: chotäsäghoyä, 

- het T1 achterzetsel ke om het meewerkend voorwerp van de persoon- 
lijke voornaamwoorden aan te duiden: hamke, toke, eke, oke x T2: ko: 
mujh kolmujhe, tujh koltujhe, iskolise, uskoluse etc. 

- de adverbia van tijd, T l ,  T2: ab, tab, jab, 

- de betrekkelijke voornaamwoorden en correlativa 
taun etc., 

in T l ,  T2: jaun. . . 

- de onbepaalde wijs van de vocaal- en consonantstammen T l :  rove, 
s$e, bole, khe ,  khái  x T2: ronä, s k i ,  bolnä, khar7dnC khänä etc., 

l 

- de samengestelde achterzetsels T l :  ke uppar, ke pis, ke or, ke hiyäm, 
ke nagicce, ke bagal mem x T2: ke Üpar, ke pus, kTor, ke yahäm, ke naz- 
d%, ke bagal, etc., 
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- de onbepaalde wijs van doel: T1 constructies voor "moeten": onbepaalde 
wijs + ke + hove/paye/cähTm (vb. kare ke ho7pac/cähTm x T2: karn; 
hogälpa yegälcüh iy e. 

ad 3.  Oefeningen in beheersing van het devanagari-schrift. Urdu . . . Be- 
heersing van de Romaanse spelling voor T1 en T2 door b.v. herschrijf- 
oefeningen. 

ad 4.Zie klasse I ;  tevens het laten houden van spreekbeurten, het maken 
van korte opstellen in T1 en het doen voordragen van gedichten 
in T1 en T2. Het leren van de dagen van de week in T1 en T2. 

Klasse I V 

Doel E: Zie doel D; tevens: 5. Aktieve beheersing van elementaire gram- 
maticale kenmerken van T1 en T2. 

ad 1. Het uitbouwen van doel A. 

ad 2. Impliciete introductie van de volgende nieuwe grammaticale ele- 
menten: 

- het zelfstandig en bijvoegelijk naamwoord (bepaald) T l :  ghawä, ku- 
taunu etc., 

I 

- de T l ,  T2 indirekte rede ki, 

- het tegenwoordig deelwoord T1 in alle stammen: 
karat, khüt, ävat x T2 kartc khätä, ätä, (-te, t?), 

- de vervoeging van werkwoorden voor "zijn" in 0.t.t. en o.v.t., T1 
hove (hai), rahe, b$- x T2: honä(hÜm, hai), rahnäíthä, the tha etc. 

- aspectverschillen in verschillende tijden: 
T1 : ham pafiat hailbäf7x T2: maim pa* rahälrahihüm etc., 

- de hulpwerkwoorden T1 cühe, märige, lage x T2: cühnä, lagnä etc., 

- de voltooid verleden - - - -  tijd - T1 : ave, jäï? ham uilThai, ham gai2f hai x T2: 
änä, jünä: maim ayalayi hum, maim gayälgayihüm, 

- uitdrukkingen voor "ook": T l :  bh; -hu, -o (vb. Rum bhz Rämahu, 
Rämo) x T2: bhT(vb. Räm bha, 

- de gebiedende wijs van vocaalstammen T l :  jZ jäo x T2: jZ jäo, jäiye, 

- de hulpwerkwoorden T l :  deve, leve, päve, sake, jäne x T2: denä, lenä, 
pänz saknä, jänanä, 
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1 - de adverbia van vergelijking T l ,  T2: aise, jaise etc., - de v.v.t. van alle werkwoordsstammen T l :  ham karle (-15 rahE x T2: 
maimne kiyä thälmaimne Ethietc., 

! - de 0.t.t.t. van vocaalstammen T 1 : ham jäbljaibe etc. x maim jäürigäl --. - 
jaungi etc. - de nadruksvormen T 1 : -hi(e), -hu(-o) x T2  : hi, 

- het voltooid deelwoord T 1 : karal, deval, piyal x T2 : kiyä (hüä)/kThua, 
diyä (hÜä)/dT(gay$, ~ i y ä  (hÜä)/pi(gayi) etc., 

- onregelmatige werkwoorden met de stam eindigend op -h, T1 (T2): 
kah-, rah-, bah-, 

- de T1 O.V. t. op -än ( G  ghabyän) x T2: vah ghabyäyäl-yc - het T l ,  T2 partikel -väl(Z). 

- idioom van het T1 werkwoord lage x T2 lagnä (beginnen te), - de o.v.t., v.t.t. van de vocaalstammen 
T1 : ham dh9iZTíhai) x T2 maimne dhoyä (hai), 

- de hulpwerkwoorden T1 : ave, jäc het voltooid deelwoord + kare, de 
stam + -bel-bo + kare; de onbepaalde wijs + deve; baithe x T2: änä, 
jänz bai@naT het voltooid deelwoord + karna, 

ad 4.Zie klasse I. Tevens het navertellen in T2  van een in T1 aangeboden 
kort verhaaltje; kringgesprekjes in T1 en T2 over dagelijkse beleve- 
nissen en cultuureigen onderwerpen als: huwelijk, religie, riten en 
gebruiken, folklore. - het passivum (het voltooid deelwoord + T1 jäg: 

T 1 : dekhal jäcx T2 : dekhä jäyegü, 
ad S.Expliciete aanbod van elementaire grammaticale kenmerken van T1 

I 

en T2 d.m.v. contrastieve uitleg en oefening b.v. 
T 1 : ham jailä ( m  + v) correspondeert met T2 : maim jätä hüm (man- 
lijk) én maim jätrhüm (vrouwelijk). 
Deze elementen kunnen behandeld worden in dezelfde volgorde en 
dezelfde faseriííg waarin zij vanaf de eerste klasse impliciet zijn aange- 
boden. 

- de conditionalis T l :  jab Ü kim karat . . . x T2: jo vah kam kartä/kartT 
. . .  

- de principes van werkwoordsvorming T1 : -ave, -v&e (cale, caläve, cal- 
väveA x T2 : calna, calänä, calvänZ 

- de T 1 ,  T2 herhalingscomposita bhät-vat etc., 
Klasse V 

- het T 1, T2 partikel to. 
I Doel F: Zie doel E. 

ad 3. Zie klasse 111. 
l ad 1 .Het uitbouwen van doel A. 

ad 4.Zie klasse IV; tevens het laten schrijven van korte opstellen ook in 
T2. Voorts komen aan de orde: de Hindostaanse irnmigratiegeschie- 
denis, de geschiedenis van Suriname, Surinaamse cultuur etc. 

ad 2. Impliciete introductie van de volgende nieuwe grammaticale elemen- 
ten. 

ad S .  Zie klasse IV. - Subjonctief van alle werkwoordstammen: 
T 1 : ham k a k x  T2 : maim karüm, etc., 

Klasse VI 
-- absolutivum van alle werkwoordsstammen: 

T1 calke, gäike (gäke), karke x T2 calkar, gäkar, karke etc., 

- adverbia van hoeveelheid T l ,  T2: itnä, otnä, jitnä, etc., 

Doel G :  Zie doel F, maar subdoel 2 is nu bereikt. 
ad 1 .Het uitbouwen van doel A. 
ad 3. Zie klasse 11. 
ad 4.Zie klasse V, uitgebreid met taalgeschiedenis en de Surinaamse taal- 

situatie, de positie van Surinamers in het geheel van de Nederlandse 
maatschappij. 

- de onbepaalde voornaamwoorden T l ,  T2: koi, kuch etc., 

- de hulpwerkwoorden T l :  cuke, hove, däre, uthe, paye x T2: cuknä, 
honZ dälni u*nä, papa, 
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Op enkele Nederlandse universiteiten zijn de volgende scripties, met een 
aspect van het Sarnami als onderwerp, vervaardigd: 

1. Bajnath, K. Sarnami literatuur, 
Rijksuniversiteit Leiden 1978. 
(Bijvakscriptie Hindi bij de h'oofd- 
studie Engels). 

2. Kishna, S. Lexicale interferentie in het Samami. 
Universiteit van Amsterdam 1979. 
(Scriptie bij de hoofdstudie Nederlands). 

3. Sahtae-Bainath Sah S.D. Het gebruik van het Sarnami, 
Rijksuniversiteit Leiden 1975. 
(Bilvakscriptie Hindi bij de hoofdstu- 
die Spaans). 

Sarnami tijdschriften: 

1. Bhásá, Tijdschrift voor taal en cultuur. (Verschijnt 4 x per jaar). 
Redactieadres: M.A. Nabibaks, Jozefleliestraat 8, Uitvlugt. Telefoon: 
601 45. Suriname. 
En: p/a Miranda Lyceum. Telefoon 982 12 / 996 16. 
In Nederlaiîd ook verkrijgbaar bij de redactie van het tijdschrift 
Sarnami hieronder. 

2. Sarnami, Uitgegeven door de Stichting Sarnami Nederland, (Verschijnt 
3 x per jaar). 
Redactieadres: Regentesselaan 1 14, 2552 EE 's-Gravènhage, telefoon: 
070 - 46338 1. 


	Introduction
	Sounds
	The noun
	Short & long forms
	Gender
	Number
	Case
	Compounds
	The adjective
	Numerals

	Pronouns
	Indefinite pronouns
	Question words
	Personal pronouns

	The adverb
	Postpositions
	Conjunctions
	Interjections
	The verb
	Overview
	To be
	Present
	Past
	Future I
	Perfect
	Past perfect
	Future II
	Subjunctive
	Imperative
	Transitivity
	Causative
	Passive
	Auxiliary verbs
	Compound verbs

	Loan words & neologisms
	Word formation
	Texts

