
Ill. 12: Corvet (efter Carstens, 1981, s. 23)

5 Nyere beskrivelser af det nederlandske kreol

I dette kapitel vil jeg sammenligne Magenses grammatik over det
nederlandske kreol med en række nyere beskrivelser af samme sprog for
at se på, i hvor høj grad Magenses værk er blevet benyttet som kilde i
den nyere forskning inden for dette sprog. Jeg ønsker på denne måde
også at sætte Magenses værk ind i en større historisk sammenhæng.

Naturligvis har det kreolske sprog ikke stået stille, siden Magens
beskrev det, hvorfor det heller ikke er fuldstændig det samme sprog, der
senere er blevet beskrevet. Ud over den almindelige forandring, der
finder sted i alle sprog med tiden, må det forventes, at sproget her er
blevet mere påvirket af blandt andet engelsk og engelsk kreol, som fra
omkring 1800-tallet blev det fremherskende sprog i Vestindien i stedet
for nederlandsk og dansk — hvor sidstnævnte, der til trods for sin sta-
tus som officielt sprog1 aldrig havde den store gennemslagskraft.

Dette kapitel beskriver de værker, som beskæftiger sig med en
grammatisk beskrivelse af det ældre nederlandske kreol. Det vil pri-
mært sige værker fra før 1945, da værkerne efter denne tid for de flestes
vedkommende beskæftiger sig med det nutidige sprog, og i højere grad
ud fra sociolingvistiske perspektiver eller kun med enkelte få meget
specifikke grammatiske fænomener.

Til udvælgelsen af disse værker har jeg benyttet litteraturlisten
over trykte værker, der relaterer til det nederlandske kreol, i van Ros-
sem & van der Voort (1996), som efter sammenligning med andre værk-
ers litteraturlister er den fuldstændigste. Værkerne behandles kronolo-
gisk.

1 Om ikke fastslået ved lov eller forordning, så opfattedes dansk dog som det officielle sprog
(personlig kommunikation Erik Gøbel, Rigsarkivet, 25/6-2001).
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Ud over de gennemgåede skulle et utrykt værk egentlig på grund
af sit indhold have været medtaget; nemlig det anonyme værk, der for-
modes at være fra omkring 1802, „Grammatik der Creol-Sprache in
West-Indiën”, der findes i Brødremenighedens bibliotek i Herrnhut. Det
har været mig muligt at skaffe en kopi2 af en afskrift fra 1902 på 111 si-
der skrevet med en svært læselig skrift, hvorfor jeg desværre har set
mig nødsaget til ikke at behandle værket i dette speciale3.

5.1 Rasmus Kristian Rask 1806 & 1809

Den danske lingvist, Rasmus Kristian Rask, er tilsyneladende den
eneste dansker ud over Magens og Pontoppidan, der har beskæftiget sig
med det kreolske sprog, og van Rossem & van der Voort (1996) nævner
to artikler af ham, hvori kreolsk behandles.

Rasks kendskab til kreolsk stammer velsagtens fra, at der var flere
i hans omgangskreds, der havde tilknytning til Vestindien, deriblandt en
af hans nærmeste venner, August Krejdal, hvis stedfader4 havde været
præst i Vestindien og skrevet salmer og småskrifter på kreolsk (Dide-
richsen, 1960, s. 158).

Den ældste af Rasks artikler, „Betragtninger om det kreolske
sprog”, der sandsynligvis er skrevet i 18065, er først blevet udgivet i
1960. Deri sammenligner Rask flere germanske sprog for at se, hvorle-
des sprogudvikling foregår. Han giver ikke nogen dybere grammatisk
beskrivelse af kreolsk; men skriver blot6:

„Hvert enkelt begreb udtrykkes her med et eget
ord og hver eneste underafdeling eller skattering i
begrebet fordrer ligeledes et eget småord. Og alle
ordene i sætningen stilles på det mest naturlige og
passende sted, så at der behøves til dette sprog slet
ingen sproglære blot ordbog så at fordi man kan kas-
te hvert ord for sig og se hvad begreb det udtrykker.
Det har vel sammensættelser og afledelser men ing-
en flektioner.” (Diderichsen, 1960 s. 164).

2 Som jeg hermed takker Hein van der Voort mange gange for.
3 Originalen findes i Brødremenighedens bibliotek med følgende signatur: “NBVII R3, 6b2”. Og
kopien findes i Universitetsbiblioteket i Leiden under følgende signatur: “163 C 33” (tidligere “559
H 28”).
4 Hvem denne stedfader var, gives der desværre ikke oplysninger om.
5 Hvilket er året før, Rask blev student fra Odense Katedralskole som 20-årig i 1807.
6 Jeg har tilladt mig at ændre Rasks egen udtalenære retstavning til moderne dansk for læ-
selighedens skyld.
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I Rasks anden artikel „Bemerkungen über die skandinavischen
Sprachen”, der allerede udgaves i 1809 og genudgaves i 1932-35 skriver
han endnu kortere om kreolsk, nemlig at det ikke er et fordærvet neder-
landsk, men et eget nyt sprog.

Da Rask ikke giver nogen egentlig grammatisk beskrivelse af det
kreolske sprog, gennemgår jeg derfor ikke hans artikler yderligere.

5.2 Addison van Name, 1869-70

Formålet med van Names artikel, der er trykt i det amerikanske
tidsskrift „Transactions of the American Philological Association” 1869-
70, var at vise, at studiet af kreolsprog er interessant i forbindelse med
studiet af øvrige sprog, idet processer, der forandrer sprogene, forløber
betydeligt hurtigere i kreolsprogene, hvorfor de er nemmere at betragte
dér.

Artiklen giver en oversigt over ikke bare det nederlandske kreol,
men også de franske, engelske og spanske kreolsprog. I indledningen gi-
ves en generel beskrivelse af disse kreolsprogs opbygning og form.

Jeg vil her alene se på afsnittet om det nederlandske kreol, der er
behandlet på knapt fire sider (van Name, 1869-70, s. 159-163).

I sin introduktion dette afsnitt skriver van Name (ibid. s. 160), at
han baserer sin beskrivelse på følgende tre værker: „Det Nye Testamen-
te” i en udgave fra 18027 publiceret i Barby, der var Brødremenighedens
hjemby, en „Salmebog” udgivet sammesteds i 17848 samt Oldendorps
„Missionshistorie” fra 1777. Derudover benytter han ifølge sit forord
(ibid. s. 126) samtidige mundtlige kilder.

Der er i dette værk hverken direkte eller indirekte nogen henvis-
ninger til Magens, hvorfor jeg ikke gennemgår det nærmere.

5.3 Erik Jansen Pontoppidan, 1881

I 1881 udgav Erik Jansen Pontoppidan, daværende kommunelæge
på Sankt Thomas, en kortere artikel på tysk om det nederlandske kreol-
sprog i et tysk videnskabeligt tidsskrift.

7 Der er velsagtens tale om den udgave, som der henvises til på s. 302 i van Rossem & van der Voort
(1996), som Die Nieuwe Testament van ons Heere en Heiland Jesus Christus, na Creol-Taal, Barby
1802.
8 Der er velsagtens tale om den udgave, som der henvises til på s. 305 i van Rossem & van der Voort
(1996), som Psalm-boek voor tot die Evangelische Broeder-Kerk behoorende neger-gemeenten na S.
Croix, S. Thomas en S. Jan, Barby, 1784.
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Artiklen er på knapt ni sider og indeholder dels en grammatisk be-
skrivelse, dels to sprogprøver, hvoraf den første er Matthæusevangeli-
ets 14. kapitel i Magenses oversættelse, og den anden er en samtale,
som Pontoppidan selv må have konstrueret eller overværet — han an-
giver ikke dens oprindelse; men den er på ingen måde magen til tekster
hos hverken Magens eller Oldendorp.

I sin indledning nævner Pontoppidan (1881, s. 130), at der i 1700-
tallet dels var et lavkreolsk, der brugtes i daglig omgang, dels et høj-
kreolsk, der brugtes i mere gejstlige sammenhænge med mange indlånte
ord, specielt nederlandske.

De tidligere kilder på kreolsk er ifølge Pontoppidan (ibid. s. 131)
forfattet på højkreolsk, hvad der blandt andet kan ses i forordet til over-
sættelsen af NT, hvor der benyttes spraek i stedet for det daglige prat
‘tale’. Pontoppidan nævner ikke oversætteren; men hans udtog af for-
ordet til NT (ibid.) er — når der ses bort fra to små fejl9 — ordret taget
fra Magenses indledning til hans oversættelse af NT (Magens, 1781,
“Na die Leeser”, s. 1-2).

5.3.1 Grammatikken

Pontoppidan indleder med at bemærke, at han ikke ønsker at give
en grammatik over kreolsproget, men at han blot vil antyde, hvorledes
sproget i hovedtræk er opbygget.

Herefter beskrives på halvanden side (ibid., s. 132-4) ordforrådets
oprindelse med eksempler fra engelsk, spansk, tysk og andre sprog. En
sådan beskrivelse findes også i Oldendorps manuskript (2000, s. 686-7);
men da der ingen overensstemmelse er mellem de to værkers eksempel-
ord, anser jeg det ikke for sandsynligt, at Pontoppidan har haft adgang
til Oldendorps manuskript. I de datidige trykte udgaver af Oldendorp
(1777 og 1784) var denne beskrivelse udeladt.

Beskrivelsen af ordklasserne indledes med udsagnsordene, om
hvilke Pontoppidan bemærker (ibid.), at der kun findes én form til at ud-
trykke alle tider og måder med. I talesproget, fortsætter Pontoppidan
(ibid.), udtrykkes tider med biord; mens der i skrift desuden benyttes
hjælpeudsagnsord til at danne ‘præteritum’ med ha  eller ka  samt “futu-
rum” med lo eller lolo.

Pontoppidan nævner (ibid.) både et bestemt og et ubestemt kende-
ord, nemlig die ‘den/det’ etc. og een  ‘en/et’. Talmarkering af navne-
ordet findes kun i højkreolsk; men ikke gennemført. Med hensyn til mar-

9 Det drejer sig om Sacken i anden linie i Pontoppidans citat, som hos Magens er skrevet Saeken ,
samt k a , der er sidste ord på femte linie i Pontoppidans citat, hos Magens: h a .
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kering af fald, nævnes kun ‘genitiv’, der udtrykkes med sji ‘sin/hans
etc.’, som det ses af eksempel 46 (fra Pontoppidan, 1881, s. 134):

Eksempel 46: Genitiv hos Pontoppidan.

Hundu sji flim
høne POSS fjer
“Die Feder des Huhnes = das Huhn sein Feder”
‘Hønens fjer’.

Adjektiverne nævnes som uforanderlige med hensyn til køn og tal;
gradbøjningen er analytisk, pånær i tredie grad, hvor der kan bøjes
morfologisk med -ste.

Pontoppidan finder (ibid.), at talordene ligner de nederlandske og
giver eksempler på nogle få.

Den sidste ordklasse, der her beskrives, er stedordene mi, ju, him,
ons, ju og die ’jeg’, ‘du’, ‘han’, ‘vi’, ‘I’ og ‘de’, som ifølge Pontoppidan
alle kan benyttes possessivt.

5.3.2 Eksempeldelen

Denne del indledes med en side med 24 ordsprog, hvoraf de syv
også findes hos Magens. Af disse syv findes de tre også i Oldendorps
manuskript; mens ét af disse er udeladt i Bossarts udgave fra 1777.
Pontoppidans stavemåde følger hverken Magenses eller Oldendorps.
Samtlige ordsprog og en tabel over hvilke værker, de forekommer i,
findes i appendiks A til slut i dette speciale, hvoraf det ses, at blot to af
de syv ordsprog, som Magens og Pontoppidan har tilfælles, også stem-
mer overens i stavemåde (Magenses ordsprog 17 og 29). Det er derfor
ikke sandsynligt, Pontoppidan har sine ordsprog fra hverken Magens
eller Oldendorp, ligesom disse ikke har deres fra hinanden.

Efter ordsprogene følger Magenses oversættelse af Matthæus-
evangeliets kapitel 14. Og endelige afsluttes disse tre en halv sides ek-
sempler med en samtale på almindeligt kreolsk. Denne samtale, der ud
fra indholdet ser ud til at være mellem to plantagearbejdere, har kun
nogle ganske få semantiske overlap med nogle af Magenses samtaler;
men ligner dem ellers ikke.

5.3.3 Konklusion

Grammatikken er jo væsentlig kortere end Magenses og har et
ganske andet sigte, idet Pontoppidan ønsker at videregive oplysninger
om sproget, inden det uddør (ibid. s. 131).

Pontoppidans beskrivelse adskiller sig ikke væsentligt fra Magen-
ses hverken i opbygning eller indhold. En enkelt forskel er det dog, at
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Pontoppidan både nævner et bestemt og et ubestemt kendeord, hvor
Magens kun nævner det bestemte.

Pontoppidan har tydeligvis kendt til Magens, idet han citerer fra
hans oversættelse af NT; men han har afgjort ikke skrevet af efter hans
grammatik eller eksempler. Mærkværdigvis krediterer han ikke Ma-
gens for bibeloversættelsen og henviser ingen steder til hans gramma-
tik, som der i øvrigt ikke er megen lighed med. Sandsynligvis har han
ikke anset det for nødvendigt at angive forfatteren til bibeloversættel-
sen, da han skriver „Der Uebersetzer des neuen Testamente…” (ibid —
min fremhævning) og derved indikerer, at der kun skulle findes én over-
sættelse.

Det er muligt, at Pontoppidan har kendt til Magenses ordsprog,
idet syv af hans ordsprog ligner Magenses; men på grund af forskelle i
stavemåde og det store antal, der ikke findes hos Magens eller Olden-
dorp, må jeg konstatere, at Pontoppidan selv har samlet sine ordsprog.
Ligesom hans samtaleeksempel også må være hans eget værk, da de
kun i meget ringe grad har noget tilfælles med Magenses og Olden-
dorps samtaler.

Jeg må derfor konstatere, at Pontoppidan enten ikke har kendt til
Magenses grammatik eller fundet grund til at henvise til den; men nok
har kendt hans bibeloversættelse.

5.4 D. C. Hesseling, 1905

Hesselings på nederlandsk skrevne bog fra 1905 er på 290 sider og
beskriver, som det gennemgås nedenfor, ganske grundigt det neder-
landske kreolsprog. Dertil benytter Hesseling blandt andet danske,
tyske, nederlandske og franske kilder.

Formålet med Hesselings bog var at dokumentere og beskrive det
nederlandske kreolsprog ud fra tidligere kilder for på den måde at ud-
brede kendskabet dertil i videnskabelige kredse, inden det uddøde helt
(Hesseling, 1905, s. 1-6).

Ud over at være en grammatik over det nederlandske kreolsprog
på de vestindiske øer, er dette værk meget mere, som det ses af den
følgende gennemgang.

Første kapitel er en gennemgang af øernes historie med vægt på
sprogsituationen.

Andet kapitel gennemgår tidligere udgivelser på og om kreolsk
både af danskere og tyskere. Hesseling behandler blandt andre Magens
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(1770), Oldendorp (1777), Magens (1781) og Pontoppidan (1881), men
henviser også til flere ABC-bøger, udgaver af Luthers katekismus og
forskellige salmebøger og lignende. Også den anonyme grammatik, der
er nævnt i min indledning til dette kapitel, nævnes.

Tredie kapitel er først en diskussion af begrebet “kreol”, så en dis-
kussion af, hvilke nederlandske dialekter der har lagt grunden til det ne-
derlandske kreol på de vestindiske øer, og endelig en beskrivelse af
hvilke sprog der har bidraget med ord.

Fjerde kapitel er den egentlige grammatik, der er opdelt i retskriv-
ning, lydlære, ordenes form og funktion og endelig sætningslære. Heri
inddrages beskrivelserne i Magenses grammatik, i Oldendorp (1777) og
i det ovenfor nævnte anonyme manuskript (1802), og forskelle og lighe-
der disse imellem vises. Også andre kreolsprog i Vestindien og afrikaans
i Sydafrika inddrages. For retstavningens vedkommende inddrages
også den følgende eksempeldels tekster.

Femte kapitel, der afslutter denne del af bogen, er en sammenlign-
ing af afrikaans i Afrika og nederlandsk kreol i Vestindien.

Eksempeldelen, der udgør over halvdelen af bogen, består af følg-
ende seks dele:
1) 22 af Pontoppidans (1881) 24 ordsprog og hele hans samtale,
2) 43 af Magenses 47 ordsprog og alle hans samtaler på nær den første

mellem en kateket og en hedning,
3) én hel samtale og et uddrag af en anden fra det ovenfor nævnte

anonyme manuskript fra 1802,
4) fra Magenses oversættelse af NT: forordet, hele Matthæusevange-

liet og Lukasevangeliets kapitel 15, vers 11-32,
5) fra Brødremenighedens oversættelse af NT10: Matthæusevangeliets

kapitel 13 og Apostlenes Gerninger kapitel 8, vers 27-40 og kapitel 9,
vers 23-40 og

6) to salmer fra Brødremenighedens „Psalmboek voor die Negermeen-
ten van St. Thomas, St. Croix en St. Jan”, Barby, 177411.

Som afslutning på bogen findes et glossarium på 18 sider med ord
fra eksempeldelen med angivelse af ordenes betydning, etymologi og fo-
rekomst. I alt har Hesseling 382 opslag og et par flere ord.

10  Der er vel igen tale om Die Nieuwe Testament … , Barby, 1802.
11  Der er velsagtens tale om den udgave, som der henvises til på s. 304 i van Rossem & van der Voort
(1996), som Psalm-boek voor die neger-gemeenten na S. Thomas, S. Croix en S. Jan, Barby, 1774.
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Hesseling har tydeligvis kendt Magenses værker og har blandt
andet benyttet dem til sammen med andre værker at opstille en samlet
beskrivelse af det nederlandske kreols udtale og opbygning.

5.5 Jacobus van Ginneken, 1913

I van Ginnekens store tobindsværk: „Handboek der Nederland-
sche taal” findes i første del „De sociologische structuur der Nederland-
sche taal” en gennemgang på 23 sider af det nederlandske kreol.

Formålet med denne gennemgang, der i høj grad benytter Hesse-
ling (1905), er at sammenligne det nederlandske kreol med afrikaans, og
det eneste sted Magens refereres, er indirekte i inddragelsen af Hesse-
lings eksempler på ordsprog, samtaler og bibeloversættelser, hvorfor
jeg ikke gennemgår dette værk yderligere.

5.6 Hugo Schuchardt, 1914b/1979

Den tyskfødte lingvist Schuchardt, som boede i Østrig og var mest
kendt for sin kamp mod junggrammatikerne (Markey, 1979, s. vi), skrev
en artikel i 1914 (Schuchardt, 1914b) om det nederlandske kreol til trods
for, at han aldrig havde været uden for Europa og alene havde skaffet
sig viden om kreolsprog gennem tidligere trykte kilder eller ved korre-
spondance med folk i tropeegnene (ibid. s. vii). Alligevel havde han på
den måde fået skaffet sig god viden om disse sprog. Min gennemgang
baserer sig såvel på den originale tyske artikel fra 1914 som på den nye-
re kommenterede engelske oversættelse i Markey (1979).

Schuchardt blev inspireret af van Ginneken (1913) til at skrive den-
ne artikel ud fra sine noter fra 1882-3 — blandt andet indeholdende et
brev på kreolsk fra A. Magens til Schuchardt (Schuchardt, 1914b s. 123).

Dette brev, som har været anset som forsvundet, har jeg fået en
kopi af, hvorfor jeg med tilladelse fra Universitetsbiblioteket i Graz
gengiver det i appendiks B.

Artiklen indledes med en gennemgang af Hesselings (1905) kilder,
hvor Schuchardt retter enkelte fejl og bidrager med oplysninger om en
kreolsk salmebog, som Hesseling ikke har nævnt12.

Dernæst bemærker Schuchardt sig, at Pontoppidan (1881) tilsyne-
ladende ikke mestrede det kreolske sprog ordentligt, eftersom han giver
et ordsprog: ekke man suk sji eigen wif — i mit appendiks A markeret

12  „Creol Psalm-Buk of een Vergaedring van Oûwe en nywe Psalmen na Creol-Tael”, Kbh., 1799.
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som nr. 21 under Pontoppidan — som, Schuchardt (ibid., s. 125) mener,
skal have formen: Folk no suk… ”Kein Mann bewirbt sich um sein eige-
nes Weib”13. Schuchardt kritiserer også andre af såvel Pontoppidans
(1881) som Hesselings (1905) og Oldendorps (1777) gengivelser af ord-
sprog med videre for at indeholde fejl.

Den næste del af artiklen udgøres af et brev indeholdende forskel-
lige beskrivelser af livet i Vestindien, som A. Magens, der ifølge Schu-
chardt (1914b, s. 127) nedstammer fra J. M. Magens, skrev (d. 23 febr.
1883) på opfordring af Schuchardt.

Efter dette brev giver Schuchardt (ibid. s. 133) 8 ordsprog, der
sandsynligvis stammer fra A. Magenses brev, idet Schuchardt noterer
sig, at andre — hvis antal han ikke oplyser om — ikke er væsentligt for-
skellige fra dem, der findes i andre kilder. Til gengæld tilføjer Schu-
chardt tilsyneladende ét, der i mit Appendiks A er markeret som nr. 9 og
stemmer med J. M. Magenses nr. 34. Af originalbrevet i mit appendiks B
ses det, at ordsprogene er en del af A. Magenses brev, og at dette niende
ikke er Schuchardts, men A. Magenses. Ud over disse 8 i Schuchardts
artikel, findes yderligere 8, som ganske rigtigt også findes i andre kilder.
Samtlige ordsprog i brevet findes også i mit appendiks A.

Det har ikke været mig muligt at finde præcise oplysninger om
slægtskabet mellem J. M. og A. Magens i mine kilder, men aldersmæs-
sigt — idet Schuchardt (ibid., s. 127) håber, at A. Magens stadig er i live
på udgivelsestidspunktet (1914) — er han sandsynligvis oldebarn eller
tipoldebarn af J. M. Magens. I de generationer har jeg kun fundet to
mænd, hvis fornavn begynder med ‘A’. Det er Anton Frederik Magens
(født 1/9-1821), og hans fader, planter på St. Thomas, Arve Peter Ma-
gens, der er søn af Claudius Magens (født før 15/4-1758), der er søn af
Joachim Melchior Magens og Maria Moore. Aldersmæssigt er Anton
Frederik den sandsynligste.

Se også kapitel 1.5 under B’ og mere på min hjemmeside:
http://home6.inet.tele.dk/sadyhr/magens.html

Den sidste del af denne artikel er omtrent én sides udbygning af
ordlisten fra Hesseling (1905), idet Schuchardt tilføjer enkelte ord og ud-
bygger kommentarer til andre. I alt består ordlisten dog kun af 11 op-
slag.

Efter artiklen følger et “Naschrift” og “Aantekeningen”14, i hvilke
Hesseling har oversat A. Magenses brev til nederlandsk, og for nogle få

13  Pontoppidans oversættelse. (Schuchardt, 1914b, s. 125).
14  De to strækker sig over siderne 135-142 og findes i litteraturlisten som Hesseling, 1914.
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ords vedkommende (16 i alt) givet etymologi og yderligere forklaring,
end der findes i selve artiklen af Schuchardt. I disse to stykker er der ing-
en henvisninger til J. M. Magens og hans værker.

Schuchardt har tydeligvis kendt Magenses værker, idet han i sin
kritik af Hesseling m. fl. benytter hans grammatik som reference. Han
giver dog ikke nogen egentlig præsentation af sprogets grammatik og
kommenterer ikke Magenses grammatik, som han kommenterer både
Pontoppidans og Hesselings.

5.7 J. P. B. de Josselin de Jong, 1924

I 1924 tryktes i et nederlandsk videnskabeligt tidsskrift en kort på
nederlandsk affattet artikel: „Het Negerhollandsch van St. Thomas en
St. Jan” af antropologen J. P. B. de Josselin de Jong. Formålet med artik-
lens 17 sider var at udbygge den beskrivelse, som Hesseling (1905) havde
givet af det nederlandske kreolsprog (de Josselin de Jong, 1924, s. 55).

Som kilde til beskrivelsen af sprogets lyd har forfatteren benyttet
de daværende talere (ibid., s. 56), medens der som skriftlig kilde blandt
andet benyttes det ovenfor nævnte af A. Magens til Schuchardt forfat-
tede brev fra Schuchardts artikel (Schuchardt, 1914b).

I beskrivelsen af sprogets grammatik (de Josselin de Jong, 1924, s.
61-) benyttes van Name (1869-70), Hesseling (1905), Schuchardt (1914b)
— hvilke tre jeg har gennemgået i dette kapitel — Magens (1770 — dog
kun i en afskrift og oversættelse af Hesseling) og Oldendorp (1777).
Endvidere inddrages viden om, hvad der kaldes sudanesiske sprog (de
Josselin de Jong, 1914, s. 65). Jeg formoder, at der blandt slaverne er ble-
vet talt sudanesiske sprog, siden de Josselin de Jong inddrager disse i sin
beskrivelse. Denne opfattelse støttes af Marten van der Meer, der skri-
ver som følger:

„In dem Munde der Sudan- und Bantu-Neger,
die als Sklaven eingeführt wurden, wurde die Spra-
che kreolisiert und von den Weißen übernommen”
(van der Meer, 1927, s. XL).

En undersøgelse af, hvorvidt slaverne rent faktisk kom så langt
østfra som Sudan, eller der blev talt sudanesiske sprog, dér hvor slaver-
ne kom fra, ligger uden for dette speciales område. Men termen “suda-
nesisk” havde sandsynligvis en anden betydning, da disse artikler blev
skrevet. I Blangstrup (1915-30, bd. 22, s. 545-6) beskrives størstedelen af
Mellemafrika som “Sudan”.
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Artiklen afsluttes med en beskrivelse af, hvorledes og hvorfor det
kreolske sprog er ved at blive erstattet af engelsk eller et engelsk kreol-
sprog.

De Josselin de Jong har således kendt og benyttet — om end kun i
beskedent omfang — Magenses grammatik i denne artikel.

5.8 J. P. B. de Josselin de Jong, 1926

Allerede igen i 1926 udgav de Josselin de Jong et værk om det ne-
derlandske kreol. Der er dog ikke tale om endnu en beskrivelse ud fra
gamle kilder; men derimod om en præsentation af data, der indsamle-
des på en fælles dansk-nederlandsk arkæologisk ekspedition til de vest-
indiske øer i årene 1922-23. Fra denne ekspedition, der ledtes af Gud-
mond Hatt, findes flere vidnesbyrd i form af arkæologisk materiale på
Nationalmuseet i København.

De Josselin de Jongs værk, der er på 123 sider, består af en kort
præsentation af sprogets lyd efterfulgt af 103 kortere eller længere hi-
storier, der er fortalt af 9 forskellige informanter og nedskrevet med en
grov fonetisk ortografi, hvor blandt andet vokallængde og nasalering
er markeret. Herefter følger en ordliste på 38 sider. Ordene er oversat,
og for ganske fås vedkommende er også etymologi og en af nedenstå-
ende otte skriftlige kilder angivet:
1) En afskrift af den tidligere nævnte grammatik fra 1802 i Hesselings

afskrift,
2) Hesseling, 1905,
3) De Josselin de Jong, 1924,
4) J. P. Knox: „A historical account of St. Thomas, W. I., and incidental

notices of St. Croix and St. John”, New York, 1852.
5) Magens, 1770 i Hesselings afskrift,
6) Oldendorp, 1777,
7) Schuchardt, 1914a og
8) Schuchardt: 1914b & Hesseling, 1914.

Til slut gives på engelsk et kort referat af de enkelte tekster, som,
de Josselin de Jong for nogles vedkommende konstaterer, er genfortæl-
linger af H. C. Andersens eventyr og klassiske folkeeventyr, som de
blandt andet findes hos Brødrene Grimm.

Ud over den sporadiske inddragelse som belæg for betydningen af
visse ord er Magenses grammatik ikke benyttet i dette værk.
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5.9 Marten Jan van der Meer, 1927

I dette på tysk affattede værk, der er en historisk gennemgang af
den nederlandske grammatik, findes en beskrivelse af “Das Negerhol-
ländische” på godt én side (van der Meer, 1927, s. XL-XLI). Heri fortælles
kort om sprogets opståen med nogle få ordeksempler, der viser hvorle-
des sproget er påvirket af slavernes modersmål. Van der Meer fortæl-
ler, at sproget kendes fra Brødremenighedens skrifter og fra de danske
præsters bøger.

Der er altså ikke tale om nogen egentlig grammatisk gennemgang,
og hverken Magens eller nogen anden nævnes ved navn; men det er
muligt, at van der Meer har tænkt på Magenses grammatik og bibel-
oversættelse, når han skriver “de danske præsters bøger”.

5.10 Jens Larsen, 1950

Formålet med denne på engelsk udgivne bog er at give en historisk
oversigt over den danske og andre kirker samt slaveri, uddannelse og
kultur på de vestindiske øer, fra de kom i dansk besiddelse i 1666 og op til
1920’erne, efter at de var blevet solgt til USA.

I kapitel VII om den lutherske mission (Larsen, 1950, s. 81) nævnes
Magens som „the Danish linguist”, der fik hjælp af Erik Røring Wold
med at oversætte „important works into Creole” (ibid.).

Kapitel IX om det nederlandske kreolsprog indledes med en beskri-
velse af ordet “creole” (ibid. s. 102-3). Herefter følger bemærkninger om
dets oprindelse og udbredelse (ibid. s. 104-5). Så følger en grammatisk
beskrivelse baseret på Hesseling (1905), de Josselin de Jong (1924 &
1926), van Name (1869-70) og Pontoppidan (1881). Sidstnævnte karakte-
riseres således:

„This important work contains numerous sam-
ples of the Creole speech under such topics as: pro-
verbs and manners of speech…” (ibid. s. 109, note 12).

Larsen roser altså herover Pontoppidan for netop de dele, han har
citeret direkte fra Magenses grammatik; men Larsen nævner slet ikke
hverken Magens eller hans grammatik i dette kapitel. Til gengæld næv-
ner Larsen Schuchardt (1914b) og den anonyme grammatik i Hesselings
afskrift fra 1902.

I kapitel X, hvor Larsen beskriver oversættelser og publikationer,
nævnes Magens som både forfatter, oversætter og deltager i mission-
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en. Beskrivelsen af Magens og hans grammatik er dog udelukkende ci-
teret fra Hesseling (1905), Andersen (1889) og Lose (1890).

Larsen har tydeligvis ikke selv konsulteret Magenses værker; men
baserer alene sin beskrivelse på andre kilder, hvorfor hans bog ikke til-
føjer noget nyt i beskrivelsen af Magens eller det nederlandske kreol-
sprog i forhold til de i dette kapitel tidligere nævnte værker.

5.11 Konklusion

I flere af de ovenfor gennemgåede værker nævnes Magens; men
det er egentlig kun Hesseling (1905), Schuchardt (1914b/1979) og de
Josselin de Jong, der benytter Magenses grammatik. De øvrige værker
nævnt i dette kapitel giver en beskrivelse af det nederlandske kreol, som
det så ud, da de blev skrevet, hvorfor det med sprogets hurtige udvikling
ikke kan forventes, at de ville skrive af efter en grammatik, der var mel-
lem 100 og knapt 200 år ældre.

I oversigtsform forholder det sig altså således med brugen af Ma-
genses grammatik i de enkelte værker:

lidt 
Magens

meget 
Magens

• Rask (1806 & 1809), van Name (1869-70) og van der Meer
(1927) nævner slet ikke Magens.

• Pontoppidan (1881) giver kun eksempler på Magenses bi-
beloversættelser.

• van Ginneken (1913) og Larsen (1950) nævner Magens;
men citerer fra andre kilder.

• de Josselin de Jong (1924 & 1926) benytter Magenses
grammatik; men kun i en afskrift foretaget af Hesseling.

• Hesseling (1905) benytter flere steder Magenses
grammatik i sin beskrivelse, og Schuchardt (1914b/1979)
benytter den enkelte steder i sin kritik af andre værker.

J. M. Magenses grammatik er altså blevet kendt også uden for den
danske mission i Vestindien; men senere forfattere har nærmest ikke
forholdt sig til indholdet i den, som det ses af ovenstående.
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