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Onderwerp 
Het Nederlands van Suriname kenmerkt zich van oudsher onder meer doordat een deel van de woordenschat afwijkt van die van de 
terzelfder tijd in Nederland gebruikte standaardtaal. Ik verdeel die woorden in drie groepen: Nederlandse woorden, ontleningen, en 
combinaties van deze twee. De eerste groep omvat woorden die in Nederland zelf verdwenen zijn, Nederlandse woorden met een andere 
betekenis of gebruikssfeer, en zuiver Nederlandse nieuwvormingen. De ontleningen zijn - hetzij onaangepast of aangepast, hetzij letterlijk 
in het Nederlands vertaald - afkomstig van andere, (eertijds) in Suriname gebruikte talen. Ten slotte zijn er gemengde samenstellingen. 

Het gaat hier nu verder niet over deze woorden zelf, maar over de wijze waarop ik ze heb opgespoord, en over de ontwikkeling die 
leidde tot de tweede druk van het Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. (tweede, herziene en uitgebreide druk, Dick Coutinho, 
Muiderberg 1989). 

 
Aanloopperiode (1958-1972) 
Mijn eerste kennismaking met het Nederlands van Suriname dateert van 1958-1959, toen ik -bioloog- een jaar lang vanuit de Utrechtse 
universiteit in Suriname botanisch veldwerk deed. Tijdens een tweede, soortgelijke onderzoekperiode in de jaren 1963-1966 begon ik 
Surinaams-Nederlandse woorden te registreren. Ik ving ze voornamelijk op in gesproken vorm, maar haalde ze ook uit kranten en enige 
boeken van Surinaamse schrijvers. Al deze vondsten besprak ik ter plaatse met de heer E.M.C. Helstone, de Surinaamse boomkenner met 
wie ik toen vrijwel dagelijks samenwerkte. 

Thuisgekomen maakte ik van de toen 650 woorden een alfabetische lijst en legde die, voorzien van een inleiding, voor aan mijn 
Suriname kennende Utrechtse collega's en aan de neerlandica drs. Eva Fruin, de latere mw. Essed-Fruin, te Paramaribo. Een stroom van 
aanvullingen, vooral dankzij laatstgenoemde, was het gevolg. 
Tijdens twee tweemaandse perioden voor de [67] voortzetting van het vegetatieonderzoek in 1969 en 1972, nam ik de inventarisatie van de 
SurinaamsNederlandse woordenschat opnieuw ter hand. Ik intensiveerde mijn afluisterpraktijken en las alles wat maar van dienst zou 
kunnen zijn. Het was me inmiddels gebleken, dat een kritischer houding ten opzichte van het waargenomene nodig was om opname van 
eenmalige en particuliere surinamismen alsmede gewoon verkeerd taalgebruik te vermijden. Daartoe breidde ik mijn groepje van 
verificateurs, tot dan toe slechts bestaande uit Eva Essed en Helstone, uit met nog enige andere belangstellende, welwillende en 
taalgevoelige vrienden in Suriname. Dat waren dezelfden die ook al begonnen waren te helpen met de inventarisatie zelf. 
 
Naar de eerste versie (1972-1976) 
Ik vatte het plan op om te proberen de resultaten van mijn liefhebberij dienstbaar te maken aan de wetenschap en tevens bereikbaar voor 
andere belangstellenden. Daarom onderwierp ik mijn lijst van inmiddels 1400 woorden aan een kritische revisie en zette al het bruikbare 
per woord op kaarten. Vervolgens zocht ik bij ieder woord een citaat in Surinaams-Nederlandse geschriften alsmede taalkundig relevante 
informatie in voor mij toegankelijke vakliteratuur. Dit alles nam ik door met de heer G.W. Noldus, een Surinamer in Amsterdam, die ik had 
leren kennen als de aangewezen persoon voor een dergelijke eindcontrole. 

Met als monster de uitgetypte letters A en B en een schema voor de inleidende hoofdstukken, vroeg ik aan enige lexicografisch 
werkzame neerlandici hun mening over mijn werk en hulp bij de voortzetting en eventuele publikatie van het eindresultaat. Ik wilde 
namelijk niet voor de dag komen met een produkt dat de toets van de taalwetenschappelijke kritiek niet zou kunnen doorstaan. Genoemde 
contacten waren, afgezien van geoogste waardering (ook wetenschappelijke), tevergeefs. Ten slotte, in 1976, ontfermde drs. G.A.T. 
Koefoed (nu dr.) zich zonder reserve over mij en mijn ambities. Hij was leraar Nederlands in Paramaribo geweest, werkte zelf ook aan het 
Surinaams-Nederlands en kende dat grondig. Dankzij zijn hulp verscheen datzelfde jaar als uitgave van zijn instituut de eerste druk van het 
woordenboek (Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. Een geannoteerde lijst van Surinaams-Nederlandse woorden en 
uitdrukkingen, Instituut A.W. de Groot voor algemene taalwetenschap van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1976). Dit boek was een half jaar 



later zowel in Nederland als in Suriname uitverkocht. 
 
Naar de tweede versie (1976-1989) 
Ik zette in Nederland de bestudering van de Surinaams-Nederlandse woordenschat voort aan de hand van literatuur en lijsten van woorden 
die mij door mijn informanten uit Suriname werden toegestuurd. In 1980 bleek het tijdens een studieverblijf in Suriname aan Koefoed, dat 
men daar graag een nieuwe versie van het woordenboek zou zien verschijnen. Men wilde namelijk nagaan of het mogelijk was de 
problemen, vooral in het onderwijs, voortkomende uit de onzekere status van het Surinaams- Nederlands, op te lossen door deze eigen 
taalvariant te standaardiseren. Daarvoor zou onder meer een zo compleet mogelijke inventarisatie van de betreffende woordenschat nodig 
zijn. 

Via Koefoed kreeg ik van WOTRO (een ZWO-dochter) een beurs voor een tweemaands verblijf in Suriname om die inventarisatie zo 
goed mogelijk te voltooien en om met deskundige betrokkenen daar vast te stellen hoe de nieuwe versie, met het oog op de Surinaamse 
wensen, moest worden opgezet. 

Na overleg met nog weer andere adviseurs in Nederland, onder wie dr. Hans Heestermans, toog ik in 1981 weer naar Suriname, nu dus 
alleen voor taalonderzoek. Daar ging ik niet alleen voort op de oude voet, maar intensiveerde en verfijnde ik de inventarisatie door gericht 
vragen te stellen aan tientallen specifieke beroepsbeoefenaars en andere deskundigen en aan vele, meer 'gewone' mensen langs de straat, in 
winkels, op markten, in horecabedrijven, op bouwplaatsen enzovoort. Deze 120 nieuwe informanten leverden mij 1000 nieuwe, merendeels 
meer specialistische woorden. 

In gesprekken met vijftien taaldeskundigen, voornamelijk leraren, en andere beroepshalve sterk bij taal betrokken personen bleken de 
wensen en adviezen aangaande de opzet van het woordenboek verregaand overeen te stemmen. Ik moest me geen enkele beperking 
opleggen, alle aangetroffen woorden verwerken en daaraan zoveel mogelijk illustratieve citaten en ter zake doende informatie toevoegen. 
Dan [68] zouden zij daar in Suriname later wel bekijken hoe zij die gegevens konden toepassen ten behoeve van hun Surinaamse 
strevingen. Het verzoek luidde óók: probeer snel met resultaten te komen, de tijd is rijp. Ik heb daarna in Nederland niet meer verder 
gezocht naar nieuwe woorden, wel naar meer en betere toevoegbare bijzonderheden. Toen de materiaalverzameling afgesloten kon worden, 
hebben Koefoed, Heestermans en ik de redactie van de te schrijven artikelen besproken. 

De decembermoorden van 1982 in Suriname hebben mij sterk aangegrepen en het geloof in mijn project aanvankelijk ondermijnd. Een 
tijdelijk gebrek aan motivatie en een daardoor lage produktiviteit waren er de oorzaak van dat het door Koefoed wetenschappelijk in orde 
bevonden typoscript pas in 1987 werd voltooid. 

De toestand die zich inmiddels in Suriname ontwikkeld had, stond iedere verdere rechtstreekse betrokkenheid van personen of instanties 
uit dat land in de weg. Dat gold voor de beoordelings- en selectieprocedure die mij in 1981 in het vooruitzicht was gesteld, alsook voor de 
uitgave, waarvoor zich toentertijd zelfs drie mogelijkheden hadden voorgedaan. Het boek kwam uiteindelijk in de door mij aangeleverde 
vorm in 1989 van de pers onder de vlag van uitgever Coutinho te Muiderberg. 

 
Nabeschouwing 
Het hier geschetste onderzoek heeft drie niet alledaagse eigenschappen. Ten eerste betreft het een onderwerp waaraan nooit eerder 
wetenschappelijk aandacht was besteed. Alle kennis moest van de grond af worden opgebouwd. Ten tweede kwam het toevallig in handen 
van een amateur, die er alleen nu en dan in zijn vrije tijd aan werken kon. Ten derde maar dat komt vaker voor - wisselden plaats en tijd van 
gegevensverzameling en uitwerking elkaar onregelmatig af. Ziedaar de drie oorzaken van het feit, dat het onderzoek niet planmatig verliep, 
maar a l'improviste, met horten en stoten, en dat het alleen dankzij van diverse kanten ingeroepen professionele medewerking ten slotte 
leidde tot een voorlopig bevredigend resultaat, te weten een woordenboek. Toch is het mogelijk over enige aspecten achteraf iets meer 
wetenschappelijke doordachtheid en planmatigheid te suggereren. 

De vraagstelling kan als volgt omschreven worden: welke zijn de woorden die, gebruikt in een Nederlandstalige context, het Nederlands 
van Suriname onderscheiden van de terzelfder tijd in Nederland gebruikte standaardtaal, doordat ze in laatstgenoemde ontbreken, of wel 
voorkomen maar met een andere betekenis of in een andere gebruikssfeer? Wat dan onderzocht wordt is een contrastlexicon, een duidelijk, 
maar in de lexicografie zelden met deze term aangeduid begrip.  
Er bestaan al vele woordenboeken die aan een contrastlexicon gewijd zijn; ook het Zuidnederlands woordenboek van De Clerck (1981) is er 
een. 
De hier meest gebruikte methode van materiaalverzameling wordt in de sociale wetenschappen participerende observatie genoemd en geldt 
daar als een zeer betrouwbare. Pas in het laatste stadium van mijn onderzoek ben ik begonnen met het stellen van vragen aan informanten. 

Er is onder taalwetenschappers verschil van mening over de vraag of een geheel onaangepaste ontlening een leenwoord genoemd mag 



worden en of zo'n woord dan deel uitmaakt van de ontvangende taal. Hedendaagse lexicografen beantwoorden deze vraag meestal 
bevestigend. Dat is impliciet ook gebeurd in dit woordenboek, waarin vooral veel onveranderde woorden uit het Sranantongo als 
Surinaams-Nederlandse woorden zijn opgenomen. Ik ben van mening, dat ook zij die daar anders over denken, bereid zouden kunnen zijn 
de opname in een woordenboek te aanvaarden van woorden die zij als 'vreemd' blijven zien, als die woorden frequent en/of consequent 
genoeg worden gebruikt. Het lijkt me, dat hier de zin en de bruikbaarheid van woordenboeken in het geding zijn! 

 
Dit artikel is de samenvatting van een voordracht, gehouden voor het Matthias de Vries-genootschap op 15 september 1993 te Leiden.  
 
(Dit artikel is eerder verschenen in Trefwoord, 7, 1994, pp. 66-68. De paginanummering van het origineel staat  
tussen [ ] vermeld.) 
 


