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Bijlagee I. Vertalingen van het Sranantongo naar  het 
Nederlands s 

Opdrachtt  (pagina i) 

Sranantongoo Nederlandse vertaling 

Fuu memre papa Koenders, oom Wim Bos 
Verschuur,, Clemens R. Biswamitre nanga 
alaa den sma di waka a pasi san den sori. 
Spesrutuu w'e memre Masra Eddy Bruma, di 
sintaa kon na wan den gronprakseri fu Bos 
Verschuurr nanga Koenders fu yepi tyari 
Srefidensii  kon gj Sranan 

Terr nagedachtenis aan papa Koenders, oom 
Wimm Bos Verschuur, Clemens R. Biswami-
tree en alle mensen die in hun voetsporen zijn 
getreden.. In het bijzonder gedenken we mr. 
Eddyy Bruma, die een synthese heeft ge-
brachtt van het gedachtengoed van Bos Ver-
schuurr en Koenders en daardoor mede de 
onafhankelijkheidd van Suriname heeft ge-
realiseerd. . 

Hoofdstukk 2 (pagina 32 en 35) 

Sranajitaagoo Nederlandse vertaling 

Yuu kan kibri yu granmama, ma yu no kan 
kibrii  en koso-koso. 

(Koenders) (Koenders) 

Jee kunt wel je grootmoeder verbergen, maar 
niett haar hoestbuien. Het wezenlijke van 
iemandd kun je niet verborgen houden of 
onderdrukken. . 

Hoofdstukk 2 (pagina 34) 

Sranantongoo K ^ ^ l ' l ^ ^ y ^ J l ? ^ 0 ^ . 

Tee leki na dey fu tide furu furu Nengre de, Tot vandaag zijn er veel negers, die hun 
dii  lasi lespeki fu den srefi, dati nanga prisiri zelfrespect hebben verloren, waardoor ze 
denn e teki afrontu fu trawan, di e luku den zich gemakkelijk laten beledigen en door 
alss niet vol anderen "als niet voor vol" worden aange-

(Koenders)(Koenders) zien. 
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Hoofdstukk 2 (pagina 36) 

Sranantqngoo N^er ten^eye i ^ l i n g 

Noo trowe joe granie, lespekie joe srefïe! Verwerp hetgeen je bent niet, respecteer je 
(Koenden)(Koenden) zelf! 

Hoofdstukk 2 (pagina 37) 

Sranantoiigoo Nederlandse yertaUnj^ 

Njann boen njanjan, 
Weriee biegie pranpran, 
Driengiee bierie, 
Mekiee moi wiewierie, 
Efiee karakter mankerie, 
Efiee joe lespekie joe serie 
Srafoejoee satan, 
Awansiee joe de wan frieman, 
Tee joe lespekie joe lasie, 
Trawann sa tan joe basie. 

(Koenders) (Koenders) 

Zelfss als je lekker eet 
jee modieus kleedt 
jee geniet van bier 
jee tooit met een mooi kapsel 
alss het je aan karakter ontbreekt 
alss je je respect verpand 
Zall  je slaaf blijven, 
ookk al ben je vrij 
Alss je je respect verliest 
zullenn anderen voorgoed over je heersen. 

Hoofdstukk 2 (pagina 37) 

Sranantongoo Ned^edandse yertaüng 

Wiee Tongo 
Sranan,, wie lobie joe foe troe, 
Pee tongo de, die swietie lekie joe! 
Maa wansie trawan de, na joe wie wanie, 
Biekaa joe na Sranan, 
Wiee Eegie Sanie 

(Koenders) (Koenders) 

Onzee taal 
Surinaams,, we houden waarlijk van je. 
Waarr is er een taal, die zo schoon is als jij ? 
Maarr al zijn er andere talen, ik wil jou spreken. 
Wantt ji j bent het Surinaams, 
Onss erfgoed 
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Hoofdstukk 2 (pagina 39) 

Sranantongoo N^??^^??^ 1?? ] ^ -

Inn memoriam Brada Kocnders 
Naa wan kowru mamanten fu bigidreiten 
Fostenn yari baka sraf ten 
Wann fu den koni pikin fu eigi kondre 
Tek'' koiri fu fanga winti loktu en ati 
Naa ondro den bigi amandra bon fu watrasei 
Wann safri groskin mek' a tanapu 
Fuu si fa srananliba e sribi na baka sei 
Wawann presi den fisi e dyonpo prei pabro 
Sondroo fu prakseri pe libi didon 
Tenn fu ten a e si kruyara 
EE buku watra nak' pari pasa 
Nangaa nengre lek' botoman 
Goo suku den sowtu fu pasa na dei 
AA soktu pur' ebi na ati 
Maa watr'ai no sribi na baka fu fadon gi doti 
Nangaa tap'mofo a prakseri wan ten sa doro 
Denn nengre frustan sa opo 
Maa no lasi skin fu iti ai na loktu 
Pee mama bere pikin e sribi fu tru 
AA si fa den difrenti worku nanga krinfesi 
Denn kenki speri fu drifi gwe p'kin p'kin go kibri 
Naa baka sonfesi fu trowe dungru libi na baka 
Onfruwaktii  wan Gadofowru frei pasa en yesi 
AA froiti  lobi brada no sari nanga geme 
Wandeii  te yu yeye sa s'don 
AA baka den worku di anga so hei 
Sranann kondre sa prodo nanga en eigi tongo 
Mekii  yu engelskin firi bun 

Uit:: Spiegel van de Surinaamse poëzie 
(J.(J. Schouten-Elsenhout) 

Inn memoriam Broeder  Koenders 
Hett is een frisse ochtend in de grote droge tijd 
Luttelee jaren na de slaventijd 
Alss een heldere zoon uit eigen land 
Eenss wandelen gaat om in de buitenlucht 
onderr de grote amandelbomen langs de Waterkant 
dee zinnen te verzetten 
Plotss staat hij stil met lichte huiver 
Dee Suriname rivier ligt ginds verstild 
Speelss duikelen vissen onbekommerd op en neer 
Zoo zorgeloos levend en onbevangen 
Hijj  ziet korjalen van tijd tot tijd 
snell  over het water schieten 
Enn op de slagen van de pagaai de wateren doorklieven 
Aann boord de negers volgepakt 
Zijj  gaan op zoek naar leeftocht voor de dag 
Eenn zucht van bevrijding welt uit het hart 
Maarr stille tranen zijn aan de grond nooit 
verspildd noch vergeten 
Hijj  mijmert stil over de dag die eens zal gloren 
Enn de negers tot inzicht brengen zal 
Aarzell  nu niet de blik omhoog te richten 
Waarr het eigen kind in de moederschoot nog 
slaaptt in diepe rust 
Hijj  ziet het spel van de lichte wolken 
Buitelendd zoeken zij een schuilplaats op 
Enn verdwijnen als donkere schaduwen stilaan 
achterr de zon 
Plotss scheert een Gadofowru langs zijn oor 
Niett treuren en zuchten lieve broeder zo fluit  het 
Eenss als jou geest tot rust zal zijn gekomen 
Achterr de hangende wolken heel hoog 
Zall  Suriname pronken met zijn eigen taal 
enn ji j als Engel daarboven glimlacht vergenoegd 

Vertaling:Vertaling: Edgar Campbell 
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Hoofdstukk 2 (pagina 42) 

Srananjtongo o 

Srefidensi i 
joee sab na makti 
foee den omen-omen jar-hondro 
naa joe baka, 
d'ee kwinsijoe siri 
goo na den somen-somen jar-hondro 
naa joe fesi? 

pipel, , 
eff  joe lek na oni foe lé 
t'aa kon lai joe chromosomo srefi, 
osortt wini sa de 
n'ajari-kaba? ? 

naa baka den moen 
d'ee sroiti na jari 
trawann de opo 
foee gi jesi 
naa wan njoen kari. 

pipel, , 
kaserii  joe srefi 
bifoo wan njoen santa sweri 
saa boro na joe mofo boeba 
konn na doro. 

pipel, pipel, 
kaserii  joe srefi 
bifoo wan njoen tan-makandra 
saa span grontapoe 
-- te foe priti -
nangaa wan redi tamara. 

(Trefossa) (Trefossa) 
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Nejde^r l̂ancbee ver^lJnĝ  

Zelfstandigheid d 
beseff  je de macht 
vann de vele, vele eeuwen 
diee achter je liggen 
diee je dwingen te denken 
aann de vele, vele eeuwen 
diee nog komen gaan? 

volk, , 
alss je de honing van de leugen hebt 
gesmaaktt en zelfs je chromosomen ervan 
zijnn doordrenkt wat zal dan de winst zijn 
aann het eind van het jaar? 

aann het eind van de laatste 
maandenn van het jaar 
volgenn er anderen 
omm gehoor te geven 
aann de roep van een nieuwe tijd. 

volk, , 
stell  je nu open in afwachting 
vann een nieuw heilig verbond 
datt zich door jou lippen 
krachtigg openbaren zal 

volk, , 
stell  je nu open in afwachting 
vann een nieuwe samenleving 
diee de wereld zal vervullen 
-- tot barstens toe -
mett de rode gloed van morgen 

Vertaling:Vertaling: Edgar Campbell 



Hoofdstukk 2 (pagina 43) 

Sranantongoo N^er la j i ^yer ta lm g 

Bro o 
noo por mi prakseri nojaso, 
noo kari mi foe loekoe no wan pe, 
tidee mi ati troesoe mi foe go 
tee na wan tiri kriki, farawe. 

noo tak na Ion mi wam Ion gowe 
foee di mi frede stre en kre nomo, 
maa kondre b'bari lontoe mi so te, 
sann mi moe doe? mi broedoe wani bro. 

naa kriki-se dien kondre mi sa si, 
pee ala sani moro swit lek dja 
enn skreki-tori no sa trobi mi. 

Tee m'drai kon baka sonten mi sa tron 
wann pkinso moro betre libisma, 
dii  sabi lafoe, sabi tja fonfon. 

(Uit:(Uit:  Spiegel der Surinaamse poezië) 

Rust t 
stoorr niet mijn denken op dit ogenblik, 
roepp mij nu niet om waar dan ook te kijken, 
vandaagg drijft mij m'n hart te gaan 
tott aan een stille beek, ver weg. 

zegg niet dat ik wegvluchten wil 
uitt vrees voor strijd slechts en geween, 
maarr rondom mij zovéél rumoer, 
watt moet ik doen? Mijn bloed wil rust. 

daarr bij de kreek zal ik 't droomland zien, 
waarr alles zoeter is dan hier 
enn waar geen schrikverhaal mij hind'ren zal. 

alss ik teruggekeerd zal zijn, misschien ben 'k 
dann een beetje beter, ander mens geworden, 
diee lachen kan, en slaag kan dragen. 

(Vertaling:(Vertaling: Michel Berchem) 

Hoofdstukk 2 (pagina 43) 

SranMitongoo Nederlands 

M'ee kre foe bromki 
M'ee kre foe bromki masi na ini knopo, 
moesdee f den prodo srefi den no si. 
M'ee kre foe lobi di no loesoe opo, 
enn f di nowan kon sabi ati f mi. 

joee kon, mi firi-ma m'no taki bi. 
fra-fraa mi si j ' e drai gwe sondr' opopo: 
naa baka sjatoe kori m'doekroen pi 
naa tego sombra pe mi sari kmopo 

Soo lek wan fowroe di sidon na he 
goo wiki pranpan: mindrineti krin, 
aa denk a de, afringi froiti  kon, 
Maa te f te doro moemoe f ai fadon, 
aa doengroe baka: soso wan toe lin 
ff  wan safri kragi meri bon tapse 

Ikk  ween om bloemen 
Dee ween om bloemen in den knop gebroken 
Enn vóór den ochtend van haar bloei vergaan. 
Ikk ween om liefde, die niet is ontloken, 
enn om mijn harte dat niet werd verstaan. 

Gijj  kwaamt, en 'k wist -gij zijt weer heenge--
gaan. . 
Ikk heb het nauw gezien, geen woord gesproken: 
Ikk zat weer roerloos nè dien korten waan 
Inn de eeuwge schaduw van mijn smart gedoken. 

Zooo als een vogel in den stillen nacht 
Opp ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit, 
Enn denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit, 
Maarr eer 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit, 
Iss het weer donker, en slechts droevig vloeit 
Doorr 't sluimerend geblaarte een zwakke klacht. 

(Willem(Willem Kloos) 
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Hoofdstukk 3 (pagina 66) 

Sjranajntongoo Nederlandse vertaling 

Wann dey mi sa dede, Eens zal ik sterven, 
noo wan s'ma sabi oten. niemand weet wanneer. 
Enn mi no sabi ope. En ik weet niet waar. 
Maa mi winsi taki. Maar ik hoop, 
TeTe a dey sa kon. dat als het moment is aangebroken, 
Sranangronn sa teki mi. de Surinaamse grond me zal ontvangen en 
Enn blaka anoe sa beri mi zwarte handen me zullen begraven. 

(Nola(Nola Hatterman) 

Hoofdstukk 3 (pagina 66/321) 

Sranantongo o 
Libi-lin ss fu Wie Eegie Sanie: 
1.. Mi wani leri disiplin fu di mi kondre abi in fanodu. 
2.. Mi wani feti fu mi Sranan Kulturu. 
3.. Mi no sa taki wan tra tongo pe mi kan taki Sranantongo. 
4.. Mi no sa teki no wan fasi fu diskriminasi. 
5.. Mi pina, fraga, nanga fragasingi sa santa gi mi. 
6.. Alasuma fu na konmakandra sa de brada di din sa yepi pe din kan. 

(Wie(Wie Eegie Sanie) 

^^®*knj|sjeyertaiiiig _ _ 
Leefregelss van Wie Eegie Sanie: 
1.. Ik wil discipline leren, omdat mijn land dat nodig heeft. 
2.. Ik wil strijden voor mijn Surinaamse cultuur. 
3.. Ik zal geen andere taal spreken, als dat in het Sranantongo kan. 
4.. Ik zal op geen enkele wijze discriminatie toestaan. 
5.. Mijn wapen, vlag en volkslied zijn mij heilig. 
6.. We zijn allen broeders die elkaar waar mogelijk zullen helpen. 
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Hoofdstakk 3 (pagina 66/321) 

Sranantongo o 

Disiplienn foe Wie Eegie Sanie: 
 Mie sa sorgoe takie mie noitie sa go latie na kroetoe. 
 Iebrie leesie mie kon latie lekie wan kwartier mie sa habie foe pai wan paiman foe 

ƒ0,25. . 
 Efie mi sa takie bakra tongo ofoe wortoe soso na ienie kroetoe mie sa pai wan paiman 

foee ƒ 0,25. 
 Mi sa sorgoe takie mi sa go na ala kroetoe. 
 Efie mie no sa kon moro lekie 3 leesie na kroetoe dan mie sabie takie wan hebie stra-

foee sa mietie mie. 
 Mie sa sorgoe takie pe mie doro, mie sa horie mie srefie hee, foe noitie mi gie Wie 

Eegiee Sanie sjin. 
 Mie sa sorgoe takie no wan enkrie presie pe mie sa doro mie sa takie dotie-takie. 
 Mie sa sorgoe takie noitie san sa takie na kroetoe mie sa tjarie go na doro. 
 Mie sa sorgoe takie mie sa respekie tra soema sanie foe din toe sa respekie: Wie Eegie 

Sanie. . 
 Contribusie de ƒ 1,00 wan moen, ma ienie kroetoe monie de piekie toe. 

(Wie(Wie Eegie Sanie) 

.^^®c**Ji^®y®i^^js . . 

Disciplinee voor Wie Eegie Sanie: 
 Ik zal er zorg voor dragen nooit te laat op de vergaderingen aanwezig te zijn. 
 Als ik een kwartier te laat kom, zal ik een boete van ƒ 0,25 betalen. 
 Als ik Nederlands spreek tijdens de vergaderingen zal ik een boete van ƒ 0,25 beta-

len. . 
 Ik zal er zorg voor dragen dat ik op alle vergaderingen aanwezig ben. 
 Als ik meer dan drie keer verzuim de vergaderingen te bezoeken, zal ik een zware 

straff  krijgen. 
 Waar ik ook ben, ik zal mijn waardigheid hoog houden en Wie Eegie Sanie (ons 

erfgoed)) niet te schande maken. 
 Ik zal er voor zorgen nergens ongepaste taal uit te slaan. 
 Ik zal over hetgeen in de vergaderingen is besproken geheimhouding bewaren. 
 Ik zal het erfgoed van anderen respecteren opdat ook zij Wie Eegie Sanie respecte-

ren. . 
 De contributie, die ook tijdens de vergaderingen zal worden geïnd, bedraagt ƒ 1,00 

perr maand. 
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Hoofdstukk 3 (pagina 70) 

Sranantongo o 

Mii  braka mama 
Naa tap'en bangi e dyonko, 
alaa pikin go sribi kaba 
Mii  owru mama, kon, opo go sribi 
mii  sab fa yu weri mama 

Noww fosi mi de si 
pee yu wiwiri e weti, 
enn den proy na ondro yu ay 
Kon,, mek mi grat den safri-safri 
fuu mek yu no wiki, mama 

Enn noya di y'e lafu na ini yu sribi 
m'ee si yu takru tifi , o lobi mama 
Kon,, wiki, go na yu bedi, 
yuu dyonko nofo kaba 

(Eddy(Eddy Brumq) 

Hoofdstukk 3 (pagina 88) 

Sranantongo o 

Gii  Konoe Willem bigi nem 
enn tjari tangi kom 
Komm singi switi, prijze hem 
AA doe wan bigi boen 
AA poti ala nengre fri 
AA poeloe wi na sjen 
AA diri konoe Willem dri 
Ohh Gado blessi hem. 

,^^erl?Jtds^yertaling ^ ^ 

Mij nn zwarte moeder 
Opp haar bank dut ze 
allee kinderen zijn al naar bed 
Mij nn oude moeder, kom wordt wakker en ga 
naarr bed ik weet hoe moe je bent, mama. 

Nuu pas valt het me op 
jee haren die grijs worden 
enn de plooien onder je ogen 
kom,, sta me toe ze zachtjes glad te strijken 
zonderr dat ik je wakker maak. 

Enn nu je in je slaap lacht 
ziee ik je lelijke tanden, o, lieve moeder 
kom,, wordt wakker, ga rustig slapen 
jee hebt reeds genoeg gedut. 

^iminmuuuimii  «*JI<MWIJIIIWIWWW ^ fmmw; 

Nejierjajiids ee vertaling. 

Eertt Koning Willem III 
enn breng hem grote dank 
Komm laten we vrolijk zingen en hem prijzen 
Wantt hij heeft iets zeer goeds gedaan 
Hijj  heeft alle negers bevrijd 
enn ons het schandvlek ontnomen 
Onzee dierbare Koning Willem III 
OO God, zegene hem. 
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