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Voorwoord 

• 
De afgelopen jaren is intemationaal flinke vooruitgang gemaakt in-
zake culturele samenwerking. In dit verband is Denemarken toon
aangevend geweest. 

Een paar eeuwen lang - tot 1917 - wapperde de Deense vlag over , 
de Caribische eilanden St. Thomas, St. John en St. Croix, die sinds 
dat jaar de Amerikaanse Maagdeneilanden zijn. Als een uitloper 
van d"t historische gegeven berusten de meeste documenten over 
de geschiedenis van de voormalige Deens-West-Indische eilanden 
in het Rigsarkiv (het Deense Rijksarchief) in Kopenhagen. 

Het ontzaglijke wetenschappelijke vermogen en de gevoelswaarde 
van die oude documenten blijken duidelijk hieruit dat een gedeelte 
van de archieven van de voormalige Deense handelsondememingen , . • 
in 1997 opgenomen werden in het Memory ofthe World Register van 
de UNESCO. 

In 1999 ondertekenden Denemarken en de Amerikaanse Maagden
eilanden een samenwerkingsakkoord over het gemeenschappelijke 
culturele erfgoed. Sedel1dien is aanmerkelijke vooruitgang geboekt, 
in het bijzonder waar het archiefmateriaal betreft. Het leeuwendeel 
van de financiering van dat omvangrijke internationale 
samenwerkingsproject werd ingebracht door het Deense ministerie 
van Cultuur. • 

Dit nummer met nog niet eerder gepubliceerde bijdragen over de , 
geschiedenis van de Maagdeneilanden is het resultaat van een crea-
tieve grensoverschrijdende academische samenwerking. De auteurs 
wonen in vijf landen. Vanuit verschillende invalshoeken behande
len zij een aantal belangrijke aspecten van de geschiedenis van de 
drie eilanden. Alle bijdragen berusten echter fundamenteel op in-

• 
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fonnalie uit de unieke Deense archieven. 
Ik hoop echt dal dit boek velen in de Caraïben zal welen te boeien 

_ net als in hel Nederlandse taalgebied, waarbij ik denk aan België 
en Nederland, twee landen waarmee Denemarken al eeuwenlang 
vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt. 

• 

• 

• 
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Heill vall der Voort I 

Df: IVEJlKZAAMIIEIIl VAN CIlIlISTIAN G.A. OUlENDORl' • 
• 

• 
Chrislian Georg Andreas Oldendorp: Historie der caribischelI 

IlISelll Sallct Thomas, Sallct Crux uad Sallct Jall, illSbesolldere 
der dasigell Neger IInd der Mi"swII der evangelischen Brüder"'" 

• 
IIl1ter ,[ellse/bell. t'rster 71,il. [Kommenlierle Ausgabe des 

vollsländigen Manuskriples aus dem Archiv der Evangelischen 
Brüder-Uniläl Herrnhul. Band I der Gesamlausgabe. 

• 

Abhandlungen und Berichle des Slaatii 'heIl Museums für 
Völkerkunde Dresden SI, Monographien 9,\. Edierl von 
Gudrun Meier,Slephan Palmié, PelerSlein und Horsl Ulbrich!.] 
Berlin: VWB - Verlag für Wissenschafl und Bildung, 2000 . 
Pp. 766 + xxxviii. ISBN 3-86135-099-8. DM 90. 
(Te beslellen bij: Bipliolhek des Slaallichen Museums für 
Völkerkunde Dresden, Königsbrücker Landsiralle 159, D
O I] 09 Dresden, Duilsland, fax: 0049-351-8926-203, lel: 
0049-351-8926-202) 

De geschiedenis van de Deense koloniën Groenland, Lapland, 
Trankebar en de Maagdeneilanden is niel alleen gedocumenleerd 
en geschreven door Denen. Ook de Duilse hemhuIler zending, wier 
leider ZinzendOl-f goede conlaclen onderhield mei hel Deense hof, 

I Md (Iank aan Murijkc Schollen voor cUlIllllcnlaar. D~ vcrunlwoonlelijkheid voor 

de hier wct' rgcgc vcn mcningen CII \ ' 001" evcntuele fouten ligl hij cic uulcur. 
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heeft belangrijke bronnen van infonnatie over deze gebieden nage
laten. De 1068 pagina's beslaande Geschichte der Mission der 
evuilgelischen 8riider auf den caraibischen Insein S. Thomas, S. Cro;:' 

und S. Jan van Oldendorp uit 1777 is niet alleen een geschiedenis 
\'an zendingsposten; dit geleerde werk bevat tevens beschrijvingen 
\'an alle aspecten van de geschiedenis van, en het bestaan op. de 
Maagdeneilanden en is een van de belangrijkste algemene bronnen 
over de koloniën op de Caribische eilanden in de achttiende eeuw. 
Enkele decennia geleden is echter het originele manuscript van dit 

• 
werk tevoorschijn gekllmen. Zowel n8ar omvang (meer dan 3000 
pagina's) als na8r inhoud is het nog indrukwekkender dan de ge
drukte versie. Eind 2000 kwam het eerste deel van de publicatie 
,"n het volledige manuscript uit. 

De Evangelische of Moravische Broedergemeente, in de volks
mond meestal 'de hemhutters', .is tegenwoordig een intemationaal 
protestants oecumenisch zendingsgenootschap. De wortels van dit 
genootschap liggen bij de hussieten in de Tsjechische landstreek 
Moravië, "en g11lep volgelingen van de Boheemse geloofshervonner 
';Jan Hus die in 1415 in Konstanz op de brandstapel belandde. De 
nazaten van de hussieten werden door de katholieke meerderheid 
\'t!rvulgd, Illaar ze hadden iJl het geheim hUil UlLilas Fratflun, ofwel 
IH;ot'dc.:rgclIlccllsehap, in stand welen te houden. In 1722 arriveerde 
een gevluchte groep van deze Moravische broeders op bet landgoed 
Be.1helsdOIf van de jonge graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in 
de Duitse landstreek Opper Lausitz. Daar stichtten ze het plaatsje 
Hemlhut en ontstond de broedergemeenschap ,der hemhutters, on
der bescherming - en later leiding - van de piëtistisch-lutherse 
ZillZendorf. In de geloofsbelevenis van de hernhutters kwam de bood-

• 
schap van Jezus' lijden en sterven centraal te staan. Als consequen-
ti~ van hun ondogmatische en op d" samenleving gerichte benade
ring ontwikkelden de hernhutters zich tot een zendingsgenootschap, 
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• 

• 

met als eerste bestemming de slaven op St. Thomas in 1732. Binnen 
tien jaar hadden zij zendingsposten gesticht bij slaven
gemeenschappen en oorspronkelijke volken in Suriname, de Neder
landse Antillen, Groenland, Lapland, Noord-Amerika, West-Afrika, 
Zuid-Mrika, Ceylon en Algiers. Tegenwoordig bestaat de beweging, 
met ongeveer 750.000 leden, uit 19 zelfstandige kerkprovincies. 

De zendelingen waren vaak ambachtslieden die in zelfstandige 
werk- en leefgemeenschappen probeerden de lokale bevolking te 
hekeren, soms zonder fle dwang of minàchting die zendingen of m~
sies kan karakteriseren. Naast werk en zending wijdden zij zich aan. 
de alfabetisering van nieuwe leden, die niet zelden ook werden op
geleid tot zendeling. Zij leerden de lokale talen, schreven gramma
tica's en woordenboeken, vertaalden religieuz'1 geschriften (die vaak 
in druk verschenen), en documenteerden hun~erk in de correspon
dentie met het hoofdkwartier in Helinhut. Het Uditäts-Archiv, het 
centrale archief van de Broedergemeente in Hel mhut bevat vele 
schatten in de vorm van beschrijvingen van de talen en culturen van 
verre volken in de achttiende en negentiende eeuw, brieven in lo
kale talen, bijbelvertalin'gen etc. Een belangrijk initiatief van het in 
1764 opgerichte archief was de geschiedschrijving van de zending, 
wat resulteerde in de publicatie van drie grote werken: de zendings
geschiedenis van Groenland door David Cranz (1765, 1770), van de 
Maagdeneilanden door Christian Georg Andreas Oldendorp (1777) 
en van Noord-Amerika door Georg Heinrich Loskiel (1789). 

Christian Georg Andreas Oldendorp werd op 8 maart 1721 nabij 
Hildesheim geboren als zoon van een dominee. Hij studeerde theo
logie in Jena van 1740 tot 1743, toen hij in contact kwam met de 
hernhutters, zijn studie afbrak en als een van de weinige gestudeerden 
in hun gemeenschap werd opgenomen. Na verdere studie aan het 
seminarium in Marienborn werd hij als leraar en predikant uitge
zonden naar verschillende plaatsen in Duitsland en elders, zoals 
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Ct!:.idu lip ChristÎamted (met Frederiksled illgezet} op St. Groi:.:. 111 die steden el! 

cI/) hel p/audwul dc'clen de hemhuIlers zt!mlillgsarbeitl om/er (Ie S/W'f!1I en lle Ilflje 

klt!urlillger,. RUlld /820 g('schilderd dour II.C. BeènJêldt. (Deens Rijksmuseum) 

1 ïel(' of Christiofl:)led. II 'ilh Frederiksted imer/et!, on St. Cm;x. In t"e.~e IOII 'IIS as 
u'ell as in the (,'uwllrnicie tlid tlle Morm:;all Brelhren canT oul their mi.m·oltary 

• • 

u'drk UIIWIlg lht' slw"cs wui Fret' Cu/ureds. Puil/linl: by /l.G. Beenjeltll. (DuIJish 

.\u/iul/ul .I/useum) • 
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naar Riga, Wolgograd en Amsterdam. In 1766 k .... eeg hij de opdracht 
om een geschiedenis van de zending op de Maagdeneilanden te 
schrijven. Daartoe reisde hij naar de Maagdeneilanden waar hij van 
mei 1767 tot oktober 1768 verbleef. Daarna bracht hij. nog enkele 
maanden door in de hernhutter nederzetting Bethlehem in 
Pennsylvania, voor archiefonderzoek, en begon tijdens de terugreis 
naar Duitsland aan het eerste deel van zijn werk. In 177.6 kon hij het 

• • 
definitieve manuscript aan de leidinll van de hernhutters voorleg-
gen. De leiding, die het werk te omvangrijk en inhoudelijk te 
wijdlopig vond, gaf toen de seminarieleraar en natuurweten"Schap-, . 
per Johann Jakob Bossart de opdracht het te bewerken. Het resul-
taat was een volledig omgewerkte en sterk gecondenseerde versie 
die in 1777 gedrukt werd. OIdendorp was diep gekwetst door de 
ingrepen in zijn tekst en beschouwde zi~z~1f niet langer als auteur 
van het boek. Na de verschijning zond hij d~ leiding in twee om
vangrijke brieven zijn beklag over de aantasting van zijn werk door 
Bossart, alsmede uitgebreide correcties, en een rechtvaardiging van 
de oorspronkelijke versie. De leiding overwoog om de correcties in • 
een volgende editie.op te nemen, maar er is nooit een tweede editie 
gekomen. Wel verscheen al snel een Deense vertaling van de eerste 
editie (1784). Veel later, 200 jaar na Oldendorps dood op 9 maart 
1787, verscheen een Engelse vertaling door twee hoogleraren van 
de University of the Virgin Is lands, Arnold Highfield en Vladimir 
Barac (1987). Ten slotte verscheen in 1995 een fotomechanische 
Duitse herdruk van de eerste editie in Hildesheim. In 1982 werd 
besloten tot de volledige uitgave van het oorspronkelijke manuscript, 
en nu is daarvan het eerste deel verschenen onder leiding van het 
Museum voor Volkenkunde te Dresden. 

Er zijn twee versies van het meer dan 3000 pagina's grote manu
script: een oorspronkelijke versie; en een met het oog op publicatie 
door Oldendorp en anderen gecorrigeerde versie. Bij de hier be-
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. sproken editie heeft men gekozen voor publicatie van de oorspron
kelijke versie. Het manuscript valt, net als de andere hernhutter 
zendingsgeschiedenissen uit dezelfde periode, uiteen in twee dui
delijk te onderscheiden delen: een algemeen deel en een strikt 
zendingshistorisch deel. Het algemene deel betreft de achtergrond 
en de plaatselijke context van de zending. Het gaat grondig in op de 
geografie van de eilanden, hun flora en fauna, hun ontdekking (be-, 
ginnend met de uitvinding van het kompas), de geschiedenis van de 
indianen, van de kolonisatie en van de slavernij, de etnologie der , , 
zwm1en ",wel in I,.,t Carihisd", gehied uls in West-Afrika, ulsmede 
de Afrikaunse talen. Ook Levat dit deel een grammaticale schets 
van de op Nederlandse woordenschat gebaseerde creooltaal van de 
Maagdeneilanden; het Negerhollands, dat is uitgestorven sinds 1987. 
Het tweede deel betreft de geschiedenis van de hernhutter zending 
op de Maagdeneilanden zelf, van 1731 tot Oldendorps vertrek in 
1768. Het behandelt de vestiging, ontwikkeling en resultaten van 
elke zendingspost afzonderlijk, chronologisch en doorgaàns per jaar 
geordend. Daarbij beschrijft het zeer gedetailleerd het leven van de 
zendelingen en van de slavengemeenschap. 

Wat betreft het eerste deel is het originele manuscript in de editie 
vun 1777 aanzienlijk in omvang gereduceerd: van ± 950 tot ± 450 
pagina's. Wut hetreft het tweede deel heeft Bossart in de 1777 editie 
veranderingen en aanvullingen aangebracht waarbij veel fouten zijn 
gemaakt. Hoe groot de waarde van de editie 1777 ook mag zijn, het 
blijft een selectie uit het oorspronkelijke werk, bewerkt door ie

mand die geen ooggetuige was, die niet dezelfde bedoelingen had 
als Oldendorp en die niet hetzelfde inzicht en overzicht had. Ook is 
de soms maatschappijkritische toon, die bijvoorbeeld uit de beschrij
ving van de gruwelijke behandeling van de slaven door de kolonis
ten spreekt, hier en daar wat afgevlakt. De verklaring van zulke 
ingrepen is gelegen in het feit dat de zendelingen tussen twee vuren 
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stonden: enerzijds wilden zij de slaven bekeren en waren zij zich 
bewust van hun onmenselijk lijden, anderzijds mochten zij niet de 
plantagehouders provoceren die de slaven konden verbieden met de 
zendelingen om te gaan. Uit angst voor opstanden hielden piantage
houders er vaak niet van dat slaven opgeleid, bekeerd of anderszins 
bewustgemaakt werden. Ook in publicaties over de zending, die aan 
welwillende overheden werden aangebo.den, moest de stàtus quo 
enigszins geëerbiedigd blijven. Al m~t al bevat de editie 1777 dus 
tweedehandse en minder betrouwbare informatie en is een lIitguve 
van het volledige manuscript van groot belang. ' ' 

Het eerste deel van de Historie der caribischen Insein Sanct Tho
mas, Sanct Crux und Sanct Jan is in 2000 verschenen onder redac
tie van Gudrun Meier van het Museum voor Volkènkunde, de etnoloog 
en afro-amerikanist Stephan Palmié, de romal1l t en creolist Peter 
Stein en tekstr~dactellr Horst Ulbricht die tevens een van de zes 
transcribenten was. Samen met andere specialisten op het gebied 
van zendingsgeschiedenis, botanie, meteorologie, afrikanistiek, zoö
logie, tropische geneeskunde, mineralogie en paleontologie hebben 

• 

zij de tekst van commentaar vool-,ien in de vorm van 543 voetnoten . 
Het eigenlijke boek wordt voorafgegaan door vier korte secties inlei
dende opmerkingen: pp. 9-13 over 'het ontstaan van de 
Oldendorpmunuscripten en -documenten' door Ingeborg Baldauf, 
hoofd van het Unitäts-Archiv in Herrnhut; pp. 13-19 over 
'Oldendorps werk als zendingsgeschiedenis' door de zendings
historicus Hartmut Beck (die in 1981 een lijvig overzicht over de 
gehele hernhutter zendingsgeschiedenis publiceerde); pp. 19-22 over 

• 

de geschiedenis van het 'Oldendorp-project' van het Museum voor 
Volkenkunde door Gudrun Meier; pp. 22-25 over de bij de transcriptie 
gehanteerde normen en de bewerking van het manuscript voor uit
gave door Horst Ulbricht. In deze laatste sectie wordt vermeld dat 
de spelling van het Duits 'behoedzaam gemoderniseerd' is. Dat houdt 
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in dat er niets is veranderd aan namen, woorden uit andere talen, of 
aan oudenvetse woordvormen en -volgorden. 

Het eigenlijke werk bestaat uit vier 'boeken'. Het eerste boek gaat 
over de ontdekking van de Maagdeneilanden. Het bestaat uit vier 
afdelingen die elk weer in paragrafen zijn onderverdeeld. Ik som 
hieronder per afdeling een korte selectie van de doo'r Oldendorp 
behandelde onderwerpen op om de reikwijdte van zijn beschrijving 

, aan te geven. Mdeling I (pp, 33-52) gaat over de ligging en bena
ming van de Caribische eilanden; afdeling II (pp, 53-106) over de 
ontdekkingsgeschiedenis va,n de nieuwe wereld, de inhezitneming 
(loor de verschillende Europese naties, de kolonisatie van de 
Maagdeneilanden door de Denen, de herkomst, geschiedenis, en 

, 

gewoonten van de indianen, hun uitroeiing door de kolonisten en 
hun huidige situatie; afdeling III (pp. 107-119) gaat over de vraag 
of de Caribische eilanden niet ooit net als Engeland en Frankrijk 
met elkaar en met het vasteland verbonden zijn geweest, voorts over 
de zeestromen, klippen en zandbanken rond de Maagdeneilanden, 
en over de plaatsen, forten en plantages op de Maagdeneilanden; 
afdeling IV (pp, 121-151) gaat over windrichtingen en aspecten van 
navigatie en de reismogelijkheden van en naar de Maagdeneilanden, 
alsmede de fauna die men op volle zee tegenkomt, en gevaren zoals 
sehcurbuik. 

I-Iet tweede boek betreft het klimaat en andere niet-menselijke 
karakteristieken van de drie eilanden: afdeling I (pp. 1:;;7-184) be
handelt de standen van de zon, temperatuur, luchtvochtigheid, re-

. gens, stornlen, aardbevingen, de rampen die zij veroorzaken en ein
digt met een gedetailleerd verslag van de weersgesteldheid op St. 
Thomas van juni 1767 tot mei 1768; afdeling 11 (pp. 185-194) be
treft de geografische kenmerken zoals berggebieden, vlakten, we
gen, bodemgesteldheid, rivieren, watervoOlTaad, bebouwingswijzen 
van het land; afdeling lil' (pp. 195-251) behandelt de 

• 
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gedomesticeerde fauna zoals schapen en honden, andere fauna zo
als ratten en hoe ze te vangen, verder onder meer apen, zeedieren, 
vogels, amfibieën, vissen, insecten, spinnen, schorpioenen, wormen, 
schaaldieren, koraaldieren; afdeling IIII (sic) (pp. 253-320) behan
delt de flora en haar gebruik, vooral van hout, suikerriet, eetbare 
vruchten en zetmeelhoudende planten, planten die als medicijn, 
buiderij of kleding gebruikt worden, daarnaast bijzondere andere 
planten, giftige planten, een jaarindeling aan de hand van plant- en 
oogstperiorlen; ten slotte worden in 'afdeling V (Pl'. 321-324) <:{Ikele 
voorkomende steensoorten, mineralen en fossielen bf"handeld. · Het 
planten- en het dierenrijk worden zoveel mogelijk volgens de 
linneaanse indelingen en benamingen beschreven. 

Het derde boek heeft twee afdelingen e'l betreft de blanke inwo
ners van de Maagdeneilanden en de vérsc'hillende volken van 
'Guinea' (d.i. de gebieden aan de Mrikaanse w stkust) waar de sla
ven worden gehaald: afdeling I (pp. 329-363) bevat een indeling 
van de inwoners naar huidskleur, beschrijft de verschillende Euro
pese herkomst van de blanken en behandelt een veelheid aan de
tails zoals hun gezoridheidsleer, voedingsleer, economische activi
teiten, de verhandelde goederen, prijzen, verordeningen door de 
overheden, teeltwijzen, bOllwwijzen, kleding, voeding, drank, de taal
situatie, ondenvijs, rechtspraak, godsdienst en vermaak; afdeling 11 
(pp. 365-465) verklaart waarom een beschrijving van de situatie in 
West-Mrika aan een bespreking van de slavernij in West-Indië vooraf 
moet gaan en behandelt de verschillende volken die er wonen, hun 
geschiedenis en hun gewoonten, oorspronkelijke en geïmporteerde 
religieuze gebruiken, kannibalisme en mensenoffers, hun betrok
kenheid bij de slavenhandel, welke volken op de Maagdeneilanden 
vertegenwoordigd zijn, en sluit af met enkele vergelijkende woor
denlijsten in 27 talen en de vertaling van een devote uitspraak in 19 
talen uit het gebied . 
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In het vierde boek wordt de situatie van de zW8I1e bevolking (zo
wel slaven als vrije mensen) van de Maagdeneilanden besproken en 
heeft drie afdelingen: afdeling I (p. 475-532) gaat in op de slaven
handel in West-Mrika en West-Indië, de behandeling van slaven, 
de prijzen, de transporten, de aantallen, vluchtpogingen der slaven 
en opstanden. Deze afdeling geeft ook de internationale discussie 
weer over de bedenkelijkheid en rechtvaardiging van de slavernij 
en bespreekt de positie van de hernhütter Broedergemeente in de
zen; afdeling 11 (p. 533-611) betrëft het leven van de zwarteQ op de 
eilanden, hun woningen, voeding, kleding, de verschillende soorten 
slaven en de verschillende soorten werk die zij doen, de werk
omstandigheden op de suikerplantages en in de zilvermijnen, de 
positie van vrouwen, kinderen en ouder",n; de mishandelingen en 
het lijden van onschuldigen, de macht\ler1blanken, de gevluchte 
slaven en de jacht daarop, de baat die de blAnken zouden kunnen 

• 

hebben van de bekering en vrijheid van de slaven; afdeling III (p . 
613-745) gaat over de fysieke kenmerken van de zwarten en hun 
wetenschappelijke kennis en culturele gebruiken. Deze afdeling gaat· 
onder meer in op thoorieën over de herkomst van hun donkere huids
kleur, zielenleven en voorbestemming, hun deugden en ondeugden, 
het belang van onderwijs en alfabetisering en waarom vele blanken 
daartegen zijn, de creooltalen en het Negerhollands, de traditionele 
kennis der zwarten, hun verhouding tot de Broedergemeente, hei
dense gebruiken en het effect van kerstening. Het sluit af met een 
klacht over de jammerlijke toestand waarin de slaven zich bevinden 
en de verdorvenheid van vele blanke christenen en een aanbeveling 
van het werk Gods. 

Het door de redacteurs samengestelde bibliografische gedeelte 
bevat lijsten van werken die Oldendorp (p. 747-753) en de redac
teurs en andere medewerkers (p. 754-764) tot hun beschikking heb
ben gehad. Hierna volgen 38 Latijns genummerde pagina's vol prach-
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tige aquarellen en tekeningen van Caribische flora en fauna door 
OJdendorp, met classificerende en commentariërende bijschriften. 

Hoewel uitstekend leesbaar, is dit indrukwekkend veelzijdige eer
ste deel van Oldendorps beschrijving moeilijk te bespreken. De 
moderne gespecialiseerde onderzoeker heeft nog maar zelden gede
gen kennis van zaken op al de deelgebieden die door een universeel 
wetenschapper als OIdendorp worden behandeld. Natuurlijk zijn de 
huidige onderzoeksvragen gebaseerd op eeuwen wetenschappelijke 
ontwikkeling, daarmee vaak specifieker geworden, en worden zij , 
gesteld vanuit invalshoeken die meu in de achttiende eeuw niet kon 
voorliell. Cezicli de kwaliteit en diepgang van Oldend9rps oorspron

kelijke manuscript ben ik ervan overtuigd dat dit tot voor kOlt on
toegankelijke werk een belangrijke nieuwe bron van informatie vOlmt 
niet alleen voor wetenschapshistorici, maar ook voor specialisten 
binnen de verschillende disciplines zoals de antropologie, sociolo
gie en de natuunvetenschappen. Ikzelf kan alleen met enige stellig
heid voor mijn eigen discipline, de taalkunde, spreken. 

Het grote helang van de sectie over de West-Afikuanse talen op 
1'1'. 458-465 is mede gelegen in het inzicht dat het verschaft in de 
ueheen;ing van deze talen door de slavenbevolking op de Maagden
eilanden, en de conse'luenties die nat heeft gehad voor het ontstaan 
van de lingua fnlllca van de Maagdeneilanden, het Negerhollands. 
Dit is reeds uitgebreid benadntkt door Sprauve, Cooper en Villesvik 
(1984) en door Cooper (1989) in zijn bespreking van de voornoemde 
Engelse vertaling van de editie 1777. De sectie over de Mrikaanse 
talen is door Bossart nauwelijks ingekOlt, in tegenstelling tot de sec
tie over het Negerhollands. In Oldendorp (1777:424-436) beslaat 
dit gedeelte slechts 13 pagina's, tegenover 54 manuscriptpagina's 
in de oorspronkelijke versie (op PI'. 681-724). De uitgave van 
Oldendorps volledige schets vjin het Negerhollands wordt al sinds 
het begin van de jaren tachtig door creolisten met spanning tege-
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moet gezien (Gilbert 1986). 
Samen met Magens (1770) vormt Oldendorps schets een van de 

vroegste twee grammaticale beschrijvingen van het Negerhollands 
of van een creooltaal in het algemeen. Het is hierbij van belang op 
te mellen dat deze beschrijvingen sterk van elkaar verschillen en 
waarschijnlijk geheel onafhankelijk van elkaar opgesteld zijn. In 
zijn grammatica maakt Magens gewag van verschillen ' tussen het 

• 
Negerhollands van de blanken en dat van de zwarten. Magens werkte . " 
voor de Deense lutherse zending vooral onder de blanke beV(llking 
en zijn grammatica weerspiegelt waarschijnlijk hun var;"lI1t. 
Oldendorp werkte vooral op de hernhutter zendingsposten tussen 
sprekers van de zwarte variant. Het is dus aannemelijli' dat Magens 
en Oldendorp elkaar in dit opzicht aanvullen, maar de discussie 
daarover is nog maar nauwelijks begonn n. ~agens en Oldendorp 
venvijzen nergens naar elkaar, en het is niet bekend of zij elkaar 
ontmoet hebben. 

OldendOll's schets is onderverdeeld in zes paragrafen. In § 112 
(Pl'. 681-688) bespreekt hij het ontstaan van de verschillende • 
creooltalen in het C.aribische gebied en de herkomst van de woor
denschat van het Negerhollands. In § 113 (pp. 688-694) beschrijft 
hij de relevante grammaticale klassen en eigenschappen van de 
naamwoorden. In § 114 (Pl'. 694-700) beschrijft hij op dezelfde 
manier de klassen en eigenschappen der werkwoorden. In § 115 
(pp. 700-711) beschrijft hij voorzetsels, voegwoorden, bijwoorden, 
andere grammaticale woorden (partikels), uitdrukkingen en spreek
woorden. In § 116 (PI" 711-715) bespreekt Oldendorp de venverving 
van het Negerhollands "door de verschillende bevolkingsgroepen, en 
het gebruik ervan in vertalingen van religieuze geschriften. In § 117 
(pp. 715-724) worden als illustratie vier dialogen in het Neger
hollands en hun Duitse vertaling gegeven en ten slotte Neger
hollandse vertalingen van enkele delen van de catechismus en van 
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psalmen. 
Op pagina 688 inlroduceert Oldendorp de eigenlijke grammali

cale beschrijving mei de opmerking dal hel niel zijn bedoeling is 
om een Negerhollandse spraakkunslle schrijven, maar om er slechls 
een idee van Ie geven. Hij doel zichzelf mei deze opmerking Ie kort. 
In zijn schels doelOldendorp vele nauwkeurige observaties en hij 
geeft van alles concrele voorbeelden mei vertaling. Hierbij onlgaan 
de Iypische creoolse eigenschappen van de Negerhollandse gram
malica hem niel, zoals hel onuilgedrukl lalen van de calegorie meer
voud, predicaalsplilsing en haar funclie van nadruk (bv. Da koeri mi 
Cl '",eri, Icllerlijk: ',Ial-rcnnen-ik-verleden lijd-rennen', vrij verlaald: 
'welzeker heb ik gerend!' of 'hel is rennen wal ik gedaan heb'), tijd-, 
wijze- en aspeclpartikels, seriële werkwoordsconslruclÎes (bv. mi 
bring die kom, letterlijk: 'ik-brengen-hel-komen', vrij vertaald: 'ik 
breng hel') elc. In legenslelling lol de .Ioen gangbare opvallingen 
over creooltalen, die helaas soms nog lol op heden weerklinken, 
erkenlOldendorp de slalus van hel Negerhollands als onafhanke
lijke laaI. Over hel Nederlandse passief merkl hij bijvoorbeeld op 
dal die in hel Negel'hollands eigenlijk niel beslaai en dal hel ge
bruik ervan 'ganz uncriolisch' is. Ook de laaisociologische informa
lie die hij geefl is Ie meer van belang dal zulke observalies in zijn 
lijd zeldzaulIl wafelI. 

De enige slruclurele overeenkomsl lussen Oldendorp en Magens 
(1770) vormen de Negerhollandse dialogen. Magens' beschrijving 
beslaai echler voor meer dan de helft uit zulke dialogen en er zijn 
geen inhoudelijke overeenkomslen mei die van Oldendorp. Hel blijkl 
nu wel dal beide beschrijvingen samen de basis hebben gevormd 
voor hel anonieme grammalicamanuscripl van kort na 1802 dal zich 

• 

in hel Uniläls-Archiv bevindt. Dil is een 96 pagina's grool manu-
scripl waarvan zich een hande;eschreven kopie van rond 1903 in de 
Leidse Universileilsbibliolheek bevindl (uil de nalalenschap van 
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Hesseling, zie Van Rossem en Van der Voort 1996). De eersle pagi
na's van dil manuscripl zijn bijna idenliek aan pp. 683-684 in 
Oldendorp, en de dialogen zijn ook inlegraal uil Oldendorp aJkom
slig. Andere delen lijken door de anonymus slerk Ie zijn omgewerkl 
en vooral naar Magens (1770) gemodelleerd, mei gebruikmaking 
van zowel Oldendorps als Magens' Negerhollandse voorbeelden. De 
uiigave van een synopsis van de drie grammalica's is gepland door 
Slein en Eroms (Ie verschijnen). • 

Behalve de zendingsgeschiedenis heeflOldendorp ook ee,! Duils
Negel'hollands woordenboek geschreven, voor geb'lJik door d" zen
delingen. Dil manuscripl uil 1768 is mei zijn ± 200 pagina's en ± 
3500 lemmala mei vele gebruiksvoorbeelden hel eetsle woorden
boek van een creooltaal. Hel werd in 19?6 ·voor hel eersl door Slein 
uiigegeven. Voor een korte biografie van't()ldlmdorp zie Slein (1998). 

Hel nu verschenen eersle deel van Old\ ndorps Historie der 
caribischen Insein Sanct Thomas, Sanet Crux und Sanet Jan beval 
helaas geen regisler. Na de verschijning van hel Iweede deel, ge
pland in 2001, zal nog een deel verschijnen mei commenlaar door. 
specialislen op de ',door OIdendorp beslreken vakgebieden en mei 
secundaire bronnen waaronder de kriliek van Oldendorp op de edi
lie 1777. Dil laalsle deel zal ook hel regisler bevallen. Juisl omdal 
hel eersle deel inhoudelijk op zichzelf slaal is hel jammer dal eersl 
andere delen erbij moelen worden gehaald om hel boek efficiënl Ie 
kunnen raadplegen. Gelukkig is hel werk duidelijk geslruclureerd 
en zijn de inhoudsopgaven gedelailleerd. 

Ik heb maar enkele foulen en inconsequenlies in hel boek kunnen 
vinden, en dan vooral' in de moderne gedeelten zoals de inleiding, 
waarin op p. 21 beweerd wordl - ik neem aan per abuis - dal hel 
Negerhollands ook in Suriname gesproken werd. In de bibliografie 
zijn Cooper en Villesvik weggelalen als medeauleurs van Sprauve 
(el al. 1984). Ook komen er lilels niel in voor die wel in voelnolen 
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worden vermeld (bv. noot 23, p. 74; noot 31, p. 104; noot 68, p. 
615). Het boekje Negerhollandse Gebeden en Liederen uit 1765 staat 
er ook niet in, en wordt in noot 91, p. 672 foutief vermeld als zijnde 
40 pagina's groot (moet 71 zijn; het exemplaar in Herrnhut is 
incompleet). Fouten in Oldendorps tekst zijn natuurlijk 
transcriptiefouten, maar bij gebrek aan controlemogelijkheid kan 
men die slechts vermoeden in de spelling van woorden als 

• 

Linnneischen met drie 'n' -en (p. 255, r. 1). Het verbaast mij ten 
slotte. dat enige venvijzing naar de Engelse vertaling door Highfield 
en Bamc (1987) van de editie 1777 in het gehele boek ontbreekt. 
Deze vertalillg bevat eell nog niet eerder gepubliceerde levensloop 
van Oldendorp en een uitstekende inleiding. Een ander belangrijk 
aspect van deze vertaling is dat zij voor de huidige bewoners van de 
Maagdeneilanden, die voornamelijk Engels en Engels Creools spre
ken, toegankelijk is. 

Mgezien van een portret van Olden<1orp zelf op p. 8 en het aan
hangsel met aquarellen en tekeningen is het boek gespeend van 
afbeeldingen. Ik vind dat geen bezwaar en hoewel een facsimile 
áfdruk van enkele pagina's origineel manuscript als illustratie leuk 
zou zijn geweest, is een proevè van Oldendorps eigen handschrift te 
vinden in de bijschriften bij de tekeningen en aquarellen. Dit zeer 
Uetaalharc huck is pnu:hlig ingehonden in een stevige kun met een 
mooi olllslug. Hel heeft een aangenaam lettertype en een rustige 

bladspiegel met marges die ruim genoeg zijn voor de voetnoten en 
Oldendorps eigen kant noten. 

Zoals hier en daar in deze bespreking reeds werd gezegd, 
Oldendorps manuscript is een indrukwekkend werk, dat het alles
zins verdient om te worden uitgegeven. Het is een werk in de ratio
nele traditie van de achttiende eeuw, maar ook nu is nog duidelijk 
merkbaar dat het in vele opûchten zijn tijd vooruit was. Ik kan dit 
boek niet alleen van harte aanbevelen aan specialisten op de hiel' 
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genoemde vakgebieden, maar ook aan iedereen die (Duits machtig 
is en) geïnteresseerd is in de geschiedenis van de slavernij en de 
Europese expansie in het Caribische gebied. 
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