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Taalpolitiek in een veranderende samenleving.
Suriname na 1975
Abstract
In 1975 Suriname became a republic after more than three hundred years. It has been linked to the
Netherlands from 1667 to 1954 as a colony and from 1954 as a territory with a system of limited
self-government under the Act of October 28, 1954, commonly known as the Statute (of the Kingdom of the Netherlands). As an independent country Suriname developed its own ties, first with the
former mother country, then with the United States, the countries in the region and with the countries
of origin of its inhabitants. Shortly before independence the Minister of Education determined that
Dutch — although insufficiently mastered by a large part of the population — for the time being
would remain the official language, but French, German and Portuguese would disappear from the
curriculum, while Spanish would be made optional. That was the first language political act of the
Government.
Van Dale’s dictionary defines language policy as the politics waged to protect or suppress a
language, especially in a state with more than one language. This definition seems a good starting
point to focus on the language policy of Suriname, a multilingual country.
Language policy can be expressed in clearly identifiable political acts, as happened in 2011 in
Suriname, when the Ministry of Education appointed an advisory committee for the establishment of
a Language Board and for the drafting of a Language Law. This committee held hearings and gave
an opinion on this basis. But the absence of clear language political actions one would expect on the
basis of historical, social, economic and political considerations, could be considered as language
policy as well, as in this article will become clear.
In this contribution the language policy of Suriname will be examined on the basis of the
aforementioned aspects.

Inleiding
Reeds vóór Columbus werden zeer verschillende Indiaanse talen gebruikt in
het gebied dat we nu Suriname noemen. Op 25 november 1975 werd Suriname,
dat dus van oudsher een meertalige samenleving is geweest, een onafhankelijke
republiek, na ruim driehonderd jaar met Nederland verbonden te zijn geweest,
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eerst als kolonie (van 1667 tot 1954) en daarna als rijksdeel (tot 1975). In 1876
werd de eerste stap gezet tot de vernederlandsing van de kolonie Suriname. Dat
gebeurde toen de tien jaar eerder ingestelde Koloniale Staten de leerplicht voor
kinderen van 7–12 jaar instelden met het Nederlands als enige onderwijstaal.
Als onafhankelijk land begon Suriname in 1975 zijn eigen banden te ontwikkelen, allereerst met het voormalige moederland en met de Verenigde Staten,
vervolgens in de regio en met de herkomstlanden van zijn inwoners. Kort voor
de onafhankelijkheid bepaalde de minister van Onderwijs onder meer dat het
Nederlands — hoewel onvoldoende beheerst door een groot deel van de bevolking — voorlopig nog wel de officiële taal moest blijven en dat het Engels een
belangrijke taal moest worden binnen het onderwijs. Het streven was in het
voortgezet onderwijs het aantal lesuren voor de vakken Nederlands en Engels
waar mogelijk gelijk te trekken (Nota,1974). Dat was de eerste taalpolitieke daad
van de regering in overgang.
Bevolkingscijfers
De zevende volkstelling in Suriname (2004) gaf de volgende resultaten:
•
•
•
•
•
•
•

27,4 % Hindoestanen
17,7 % Creolen
14,7 % Bosnegers of Marrons
14,6 % Javanen
12,5 % Gemengde afkomst
6,5 % Andere groepen
6,6 % Geen gegevens

Cijfers ontleend aan de Zevende Algemene Volks- en Woningtelling in Suriname.
Landelijke resultaten, Paramaribo, augustus 2005.

Onder taalpolitiek kan (volgens Van Dale) verstaan worden de ‘politiek die
gevoerd wordt ter bescherming of onderdrukking van een taal, vooral in een staat
met meer dan één taal’. Taalpolitiek kan zich bijvoorbeeld uiten in duidelijk aanwijsbare taalpolitieke daden, zoals in 2011 gebeurde, toen het Surinaamse Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling een adviescommissie benoemde voor
de instelling van een Taalraad en de voorbereiding van een concept-Taalwet. Maar
ook het ontbreken van duidelijk zichtbare taalpolitieke daden, daar waar men deze
op grond van historische, sociale, economische en politieke overwegingen misschien wel zou verwachten, kan als taalpolitiek beschouwd worden. Na 1975 werd
steeds duidelijker hoe meertalig Suriname was en is. Er kwamen nieuwe talen bij,
zoals het Braziliaans-Portugees en het Mandarijn. Veel meer dan voorheen werd
het Engels bevorderd. Enkele belangrijke vragen die steeds opkomen, zijn onder
andere: Moet het Nederlands blijven? Wordt het geen tijd voor een andere koers?
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In deze bijdrage wordt duidelijk gemaakt hoe de Surinaamse maatschappij
in de afgelopen zevenendertig jaar veranderd is en welke taalpolitiek in deze
context te verwachten is.

Taalpolitiek overheid en Surinaamse realiteit
Taalpolitiek van een overheid wordt vooral zichtbaar in maatregelen die het
gebruik van taal bevorderen, reguleren of die de status van een taal beïnvloeden.
Naast een overheid kunnen ook groepen of individuen het gebruik van een taal
(of talen) zodanig stimuleren, dat we na verloop van tijd kunnen constateren dat
er sprake is van emancipatie van deze taal of talen. In de meertalige context van
Suriname — een land met meer dan twintig talen waaronder één officiële taal,
het Nederlands, — gebeurt dit regelmatig. We hoeven alleen maar te denken aan
radio- en tv-programma’s over (de spelling van) het Sranan, de lingua franca, en
individuele sprekers op radio en tv die het gebruik hiervan al dan niet opvallend
bevorderen. Daarnaast zien we echter ook bij o.a. inbelprogramma’s hoe de man
van de straat tegenover deze taal staat: het Sranan mag het Nederlands volgens
de meesten in ieder geval niet verdringen als onderwijstaal. Ook over het kostenaspect wordt vaker besproken.
Na de onafhankelijkheid in 1975 begon de republiek zijn eigen diplomatieke
dienst op te bouwen, wat erin resulteerde dat op basis van reciprociteit verschillende landen vertegenwoordigers naar Suriname stuurden. Naast hun reguliere
taken voeren zij ook culturele programma’s uit. Een belangrijke poot hiervan zijn
de taalcursussen. Het ICC (Indian Cultural Center), een werkarm van de Indiase
ambassade, geeft cursussen Hindi en de ambassade verstrekt beurzen voor vervolgstudies Hindi aan Indiase universiteiten. De Indonesische ambassade verzorgt
cursussen Bahasa Indonesia (Indonesisch) en tegenwoordig ook vaak Javaans,
omdat een variant ervan, het Surinaams-Javaans, in Suriname een belangrijke taal
is. Venezuela onderhoudt het Centro Andress Bello, dat Spaanse cursussen geeft,
Brazilië heeft het Centro de Estudios Brasileiros voor Braziliaans-Portugees en de
ambassade van China zorgt voor cursussen Mandarijn. Ook deze vertegenwoordigingen geven beurzen voor studie in hun landen. Hiernaast bestaat reeds lang de
Alliance Française du Suriname, die sterke banden heeft met de Franse ambassade en naast culturele activiteiten ook cursussen Frans verzorgt, waarvoor veel
belangstelling bestaat vanwege het contact met Frans-Guyana, de oosterbuur van
Suriname. Al deze cursussen worden verzorgd binnen de hoofdstad, Paramaribo.
In deze gevallen gaat het om standaardtalen. Zij die deze talen geleerd hebben,
kunnen gemakkelijk vervolgstudies doen in de desbetreffende landen als ze tenminste aan de overige toelatingsvoorwaarden voldoen. De Surinaamse overheid
hoeft zich dus weinig eigen inspanning te getroosten om deze talen aan te bieden,
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hoewel deze heel belangrijk zijn vanuit economisch en cultureel oogpunt: het gaat
immers om de economische machten van de wereld én de herkomstlanden van
grote delen van de Surinaamse bevolking. Deze talen hoeven dus niet per se in
het curriculum van scholen opgenomen te worden. Het Spaans is dit echter wel.
De mensen, die de genoemde talen willen leren brengen zelf het cursusgeld op,
dat niet aan de hoge kant is.
Aan de andere kant zijn de meeste Surinaamse talen, moedertalen van
de verschillende bevolkingsgroepen, niet gestandaardiseerd. In 1984 heeft de
overheid een begin gemaakt met de standaardisering hiervan door spellingscommissies te benoemen. De standaardisatie van de Surinaamse talen zou
gefaseerd plaatsvinden en volgens het concordantiebeginsel: er zouden zoveel
mogelijk dezelfde letters worden gebruikt voor de weergave van min of meer
overeenkomstige klanken in de verschillende Surinaamse moedertalen. Van het
Sranan bestond vanaf 1960 een voorlopige spelling en ook voor het Sarnami
en het Surinaams-Javaans werd de spelling beregeld. De voorstellen voor de
definitieve spelling van het Sranan, Sarnámi en Surinaams-Javaans werden in
1986 bekrachtigd. Voor de overige Surinaamse moedertalen gebeurde dat niet,
omdat de in 1987 aangetreden regering geen prioriteit gaf aan deze materie.
Toch heeft ook deze taalpolitieke daad, de beregeling van de spelling van de
genoemde talen, bevruchtend gewerkt en resulteerde in een herleving van de
belangstelling voor de eigen talen. Vooral cultuurkenners uit de verschillende
groepen werden de taalpropagandisten.

De voornemens van de overheid en de praktijk van alledag
In 1975, het jaar van de onafhankelijkheid, had de overheid bepaald dat het
Nederlands voorlopig nog de officiële taal moest blijven en dat daarnaast het
Engels bevorderd moest worden. Wat heeft de overheid met deze voornemens
gedaan? Vanaf de eerste pogingen daartoe in 1991 heeft het nog tot december
2003 geduurd voor Suriname als geassocieerd lid kon toetreden tot de Nederlandse Taalunie. Voor Suriname was tijdens de onderhandelingen bepalend dat
de Taalunie aangaf zich bezig te houden met alle variëteiten van het Nederlands,
zodat zij de gebruikers van het Nederlands overal op de wereld kon ondersteunen.
Suriname hoefde dus niet te vrezen voor een vorm van cultuurimperialisme. De
Taalunie ondersteunde het land. En zijn Nederlands, het Surinaams-Nederlands,
was zijn inbreng. Hier volgt een greep daaruit.
Toch dient hier ook meteen aangegeven te worden dat het Nederlandse
Nederlands zijn invloed doet gelden. Callcenters, die voor Nederlandse bedrijven
werken, vragen in advertenties om mensen die goed uit de voeten kunnen met het
Europese Nederlands of ze leiden ze zelf op. Ze leren ze in een korte cursus met
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Een greep uit de 500 Surinaams-Nederlandse woorden, opgenomen in het
Groene boekje van 2005.
Surinaams-Nederlandse woorden
(ook in het Groene Boekje)
•
•
•
•
•
•
•

buitenman; buitenvrouw: vaste buitenechtelijke relatie
pinaren: armoede lijden
kraken: met veel passie duimen voor een partij
sopie: zoopje, sterke drank
borstrok: onderhemd zonder mouwen
kostgrondje: soort volkstuintje
uitlandig: in het buitenland zijn

een Nederlands accent spreken, zodat zij Nederlandse cliënten vanuit Paramaribo
de nodige informatie kunnen verschaffen.
De overheid heeft voor wat het Engels betreft via het onderwijs weinig
gedaan om de verwerving van het Engels extra te bevorderen. Maar aangezien Suriname lid geworden is van de Caricom (Caribbean Community) en
deelneemt in de CSME (Caribbean Single Market and Economy) met vrij
personen- en goederenverkeer zullen Surinamers zich wel meer moeten bedienen van het Engels. Inmiddels spreken de meeste Surinamers wel een aardig
mondje Engels. Dat komt vooral door de televisie, waar overwegend Engelstalige films zonder Nederlandse ondertiteling worden vertoond. De ondertiteling
bij films in andere talen is gewoonlijk ook in het Engels. Amerikaanse computerspelletjes en andere niet uit Nederland geïmporteerde producten maken
ook dat Surinamers zich op zijn minst kunnen behelpen in het Engels. Hoe
begrijpen ze anders bijvoorbeeld de commands in de computerspelletjes en
gebruiksaanwijzingen! Het is zelfs zo, dat al vanaf 1975 groepen Surinamers
om verschillende redenen roepen dat het Nederlands moet worden ingeruild
voor het Engels. Aanvankelijk omdat Nederlands een opgelegde, koloniale
taal was, maar ook omdat de taal ons isoleerde binnen het Caraïbisch gebied.
Gaandeweg gaven deze groepen ook aan dat in een zich globaliserende wereld
de marktwaarde — om een term van Abram de Swaan (2002) te gebruiken —
van Engels, de wereldtaal, het hoogst is en dat Suriname door zijn positie in
de Caricom het gebruik van Engels meer dient te bevorderen. Hiernaast wordt
Engels ook gezien als taal van de wetenschap en de economie. De overheid
kijkt het allemaal aan, maar is nooit inhoudelijk op de discussie ingegaan.
Voor de systematische bevordering van het Engels zal het onderwijs een
nieuwe basis moeten leggen. Vóór 1965 was Engels deel van het curriculum
van laatste leerjaren van openbare basisscholen, maar dit is al lang niet meer
het geval.
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Iedereen wint in het Surinaamse talenlandschap
De roep om meer Engels in de samenleving is er nog steeds, maar de waardering voor het Nederlands, het Surinaams-Nederlands, wordt ook steeds groter.
Dat komt vooral omdat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw het Nederlands
steeds meer thuistaal is bij mensen met het Sranan, Sarnami of Surinaams-Javaans als moedertaal. Al bij de instelling van de leerplicht in 1876 (Gobardhan-Rambocus 2001: 118–132) waren Sranan en Nederlands in de informele
sfeer elkaars concurrenten en dat zijn ze nu nog. Werd het Sranan vooral in de
informele sfeer gebruikt en het Nederlands in de formele, tegenwoordig is er
een duidelijke verschuiving waar te nemen en dringt het Surinaams-Nederlands
steeds meer in de informele sfeer door. De talen zijn elkaars concurrenten en
er is op grote schaal sprake van codewisseling, zelfs in de formele sfeer van de
Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement. Ook de andere moedertalen
spelen een belangrijke rol bij codewisseling. In openbare vergaderingen wordt
steeds vaker een spreekwoord of uitdrukking uit de eigen moedertaal gebruikt
(en waar nodig vertaald) om een argument kracht bij te zetten, waarna een
ander, in zo mogelijk nog bloemrijker taal, de vorige spreker van repliek dient
of bijvalt. Zelfs uit de Veda’s, heilige boeken van de hindoes, is er niet zo lang
geleden geciteerd. Uit dit alles blijkt dat er sprake is van een stabiele twee- of
meertaligheid. De verschillende talen hebben hun eigen domeinen en dat ook
die veranderen is al duidelijk gemaakt.
Rond het Taaluniecongres, Onderwijs in en van het Nederlands (www.
taalunieversum.org/), dat in 2005 in Paramaribo werd gehouden, werd via
de media opnieuw heftig gediscussieerd over de taaltoekomst van het land.
Het opvallende daarbij was, dat er voor het eerst duidelijke keuzes voor het
Nederlands kenbaar werden gemaakt (Gobardhan-Rambocus, 2006). Dit heeft
te maken met het feit dat het Nederlands, zoals gezegd, steeds meer eigen taal
wordt. Dat de positie van het Surinaams-Nederlands slechts bij een enkele
groep of persoon ter discussie staat, kwam ook naar voren tijdens de consultaties die de ministeriële adviescommissie voor de instelling van een Taalraad
en de voorbereiding van een concept-Taalwet hield onder de verschillende
taalgroepen. De meeste geconsulteerden vinden dat kinderen, zeker in homogene taalgebieden in het binnenland, opgevangen dienen te worden in hun
moedertaal en vanuit die positie Nederlands moeten leren. Daarnaast dienen de
Surinaamse talen als (keuze)vak opgenomen te worden in het curriculum van
het voortgezet lager onderwijs. Ook vindt men dat er meer onderzoek gedaan
moet worden naar de overige Surinaamse talen. Men was het er overigens over
eens dat Suriname ook moet kiezen voor Engels en dat Engels een plaats dient
te krijgen náást Nederlands.
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In het Surinaamse talenlandschap spelen ook de media een belangrijke rol.
Op een inwoneraantal van ruim een half miljoen telt Suriname, volgens cijfers
van de TAS, de telecommunicatieautoriteit die de frequenties toewijst, 39 radioen 23 tv-stations (zowel overheids- als particuliere stations), die hun programma’s
in de verschillende Surinaamse talen verzorgen. Voor de tv-stations worden de
volgende werktalen gebruikt: Nederlands, Hindi / Sarnami, Surinaams-Javaans
en Mandarijn. Hiernaast geven de tv-stations binnenlands nieuws en nemen vaste
buitenlandse nieuwsrubrieken over van onder meer CNN, Fox News (VS), BBC,
Al Jazeera, CCTV (China), alle in het Engels, NOS via BVN in het Nederlands,
Zee TV (India) in het Hindi en CCTV ook in het Mandarijn, alles zonder ondertiteling. De Surinaamse tv-zenders zenden naast programma’s in de eigen talen ook
buitenlandse programma’s uit in verschillende vreemde talen: Engels, Indonesisch, Hindi, Mandarijn, Braziliaans-Portugees, meestal zonder ondertiteling. Een
deel van de films, met name Bollywood- en Afrikaanse films, wordt uitgezonden
in het Engels of met Engelse ondertiteling. Chinese en Indonesische films worden
zelden ondertiteld. Van de radiozenders hanteren 19 het Nederlands, de officiële
taal; de overige zenden uit in de verschillende moedertalen: 11 in het Sarnami /
Hindi; 7 in het Surinaams-Javaans; 2 in inheemse talen en 2 in Boslandcreoolse talen. Alle radiostations zenden ook programma’s uit in het Nederlands, de
officiële taal, en een belangrijk deel zendt ook programma’s in het Sranan uit.
Veel voorlichtingprogramma’s van de overheid worden in het Sranan, de lingua
franca, uitgezonden en de overige moedertalen komen ook aan bod, afhankelijk
van de doelgroep.
Twee van de drie ochtendkranten hebben een Engelse sectie: de hoofdartikelen en het redactioneel van De Ware Tijd worden ook in het Engels opgenomen, de Times of Suriname heeft ook berichten in het Engels over het Caribisch
gebied. De derde krant, Dagblad Suriname, heeft regelmatig op de laatste pagina
een artikel in het Engels, wat de indruk wekt dat het om een experiment gaat.
Times of Suriname en het avondblad De West publiceren veel nieuws uit Nederland. Hiernaast verschijnen regelmatig publicaties over sociaalmaatschappelijke
onderwerpen, zoals over economie en toerisme.

Opvallende demografische verschijnselen
Suriname kent grootschalige mijnbouw (bauxiet, olie en goud) en kleinschalige
mijnbouw, waarvan alleen in de goudsector sprake is. En hier werden we in de
jaren tachtig van de vorige eeuw geconfronteerd met een bijzonder verschijnsel:
plotseling was de garimpeiro er, de Braziliaanse goedzoeker die hier zijn geluk
kwam beproeven. Voor die tijd wist nauwelijks iemand in Suriname wat een
garimpeiro was. En nu anno 2012 zien we Braziliaanse woonwijken, compleet
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Een Sranan tijdschrift naast een woordenboek van het Arowaks, een van de talen van de oudste
bewoners van Suriname, de indianen. Eronder een brochure over de spelling van het Surinaams-Javaans en een publicatie over spreekwoorden (masla) en korte vertellingen (kehawat) in het Sarnami

met winkels gericht op de Braziliaanse klant in Paramaribo-Noord. Deze garimpeiro’s hebben hun stempel op Suriname gedrukt, en niet alleen in de vorm van
verrijking van onze culturele diversiteit, maar helaas ook anderszins, onder meer
door gewapende overvallen, ook in het buurland Frans-Guyana. De Franse gendarmerie werkt nauw samen met de Surinaamse politie, vooral in verband met de
grensoverschrijdende criminaliteit, waarbij ook Brazilianen, die zich illegaal in
deze streken bevinden, betrokken zijn. Als de grond hun te heet onder de voeten
wordt, steken ze de Marowijnerivier, de grensrivier met Suriname, over om zich
in het andere land uit de voeten te maken. Er zijn echter ook succesverhalen, zoals
het verhaal van een in Suriname geboren en getogen visueel beperkte, Braziliaanse universiteitsstudent, die al vanaf zijn elfde jaar Braziliaanse kinderen begeleidt
bij hun schoolwerk, met zeer bevredigend resultaat, zoals op 23 februari 2012 in
een interview op Radio Nederland Wereldomroep te horen was.
Hoewel de volkstelling van 2004 aangeeft dat er 13.000 Brazilianen in Suriname verblijven, is er reden om daaraan te twijfelen. Het aantal moet namelijk veel
groter zijn, gezien de grote invloed van de Brazilianen op de Surinaamse samenleving. De concentratie in Paramaribo-Noord is reeds hierboven vermeld. Een deel
van dit stadsdeel, de wijk Tourtonne 2, wordt zelfs Klein Belém genoemd. Surinaamse winkeliers in die wijk schijnen al een aardig mondje Braziliaans-Portugees
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te spreken. En we kunnen gevoeglijk aannemen dat het beslist niet alleen de winkeliers zijn die zich in deze taal kunnen behelpen. De niet te ontkennen aanwezigheid
van Brazilianen in Suriname zal zeker ook van invloed zijn op de bereidheid van de
Surinamer om Braziliaans-Portugees te leren. Surinamers en Brazilianen hebben in
ieder geval dezelfde voetbalkoorts en ‘kraken’ eensgezind voor één land: Brazilië.
Een ander opvallend verschijnsel is dat van de ‘nieuwe’ Chinezen. Ze zijn
als het ware op elke straathoek te vinden, vaak als kleine neringdoenden, die van
levensmiddelen tot kleding verkopen. Tot deze nieuwe Chinezen horen naar alle
waarschijnlijkheid ook veel passanten die de overstap naar de Verenigde Staten
willen maken of tenminste hun kinderen, waarvan er meerdere niet op een Surinaamse, maar op een Amerikaanse school zitten, willen laten emigreren. Deze
‘nieuwe’ Chinezen — die al snel Sranan kunnen verstaan en spreken — vormen
over het algemeen een zeer besloten gemeenschap binnen de Surinaamse samenleving. Wie een Chinese winkel binnenstapt, ziet vaak de winkelier een Chinese krant
lezen (Surinaams nieuws in het Chinees) of een Chinese tv-uitzending van CCTV
volgen. Omdat de Surinaamse overheid al jaren de one-China politiek ondersteunt,
worden nauwe economische banden met China onderhouden: we kennen hier bv.
de Chinese maatschappij Dalian, die grote asfalteringswerkzaamheden verricht
en onder wier supervisie voorlopig 1000 woningen zullen worden gebouwd. De
opvallende nieuwe Chinese aanwezigheid hier heeft door de al eerder genoemde
beslotenheid van de groep volstrekt geen invloed, anders dan op culinair gebied,
op de Surinaamse talencontext. Vermoedelijk zal dus slechts een zeer selecte groep
Surinamers lessen Mandarijn via de Chinese ambassade gaan volgen.
Een laatste opvallende verschijnsel is het personenverkeer tussen Suriname
en Frans-Guyana. Vanouds zijn het de Boslandcreolen die intensieve contacten
aan beide zijden van de grensrivier onderhouden en in feite in twee landen wonen.
Vroeger gingen ook andere Surinamers vaak naar Frans-Guyana om boodschappen te doen: parfum, wijn, e.d. Maar sinds de Binnenlandse oorlog in 1986 is
daar een abrupt einde aan gekomen. Opvallend is dat de laatste jaren — anders
dan vroeger — juist veel Fransen naar Suriname komen, ook voor hun inkopen.
Kleding is erg populair. Bovendien is benzine in Suriname goedkoper. Ze nemen
ook vaak deel aan sportevenementen. Maar gelet op de ervaring van voor de Binnenlandse Oorlog, is te verwachten dat het toegenomen verkeer uit Frans-Guyana
nauwelijks invloed zal hebben op de bereidheid van Surinamers tot het leren van
Frans. Ook hier zal het waarschijnlijk bij een selecte groep blijven.

Tot slot
In het bovenstaande is duidelijk geworden dat de Surinaamse taalpolitiek
in onze veranderende samenleving een mengsel van actieve en niet-actieve
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taalpolitiek is. De houding van de overheid tegenover beïnvloeding van het
talenspectrum is als volgt te karakteriseren: actief (dus zichtbaar) daar waar de
maatschappij erom vraagt, passief (dus onzichtbaar) daar waar de maatschappij
een natuurlijke ontwikkeling doormaakt en geen bemoeienis van de overheid
vraagt.
De actieve taalpolitiek (resulterend in taalpolitieke daden) is na de eeuwwisseling te zien in het uiteindelijk geassocieerd lid worden van de Nederlandse Taalunie in 2003 en in 2011 bij de benoeming van een ministeriële
adviescommissie voor de instelling van een Taalraad en de voorbereiding van
een concept-Taalwet. Deze commissie heeft o.a. het gevoelen van de samenleving vastgelegd, zoals dat naar voren kwam tijdens de consultaties van een
dwarsdoorsnede van de bevolking. Het advies dat hieruit voortkwam, komt in
concreto op het volgende neer:
— de positie van het Nederlands blijft onaangetast,
— het Engels dient een plaats te krijgen naast het Nederlands,
— opvang van kinderen in homogene taalgebieden dient in de moedertaal te
geschieden, van waaruit vervolgens Nederlands wordt aangeleerd,
— Surinaamse talen dienen als (keuze)vak in het curriculum van het voortgezet lager onderwijs (voj) opgenomen te worden.
Het is nu afwachten, hoe en op welke termijn deze adviezen gestalte krijgen
in besluiten en wetten. Voor de rest is te verwachten dat de overheid, zoals tot
nu toe gebruikelijk, haar politiek van non-interventie in de Surinaamse taalontwikkeling voortzet, daar waar de maatschappij niet om overheidsbemoeienis
vraagt, en zo de maatschappij in talig opzicht haar natuurlijke ontwikkeling laat
vervolgen. Kortom: de veranderende Surinaamse samenleving blijft — mede door
de gevoerde (zichtbare en onzichtbare) taalpolitiek van de regering — een land
waar in talig opzicht iedereen wint.
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