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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 

HET NECEllIIOLl .ANIJS VAN 1Jr. M .\AGIlENEIiANDEN 

• 

1. Introductie 

, 
Het volgende stukje tekst is geschreven in de taal die gedurende 
ongeveer honderd jaar de voertaal op de Deense Maagdeneilanden 
IS geweest, het Negerhollands: I 

Dil> 1f(fJ, weil twee drie onder die slUarl 101k, (tie sender 
IIEI' he hhen wel twee (Ir'ie onder IU:I' zwar1 volk HEI' 3MV 

a It'er IJur "'er.daan J,edje IJWt die Iwllmulisch 1hal, 
TIJI) le ren vm:c verstaan hee lje vun nEl' I-Iollullrls laai 

a.~ .wlldcr IIJIHUI 'Ul die Slmlt, en h,H" die ,:,Jer Dag I lfm flit' 

.11 ... ]\1\ Wl'IIt'lt N\ BEI' ... twll 'll lull't!ll Ut:1' imll!1' dOlt; \'1111 BEI' 

U/tlnko, maar di/~ j>/rmtey-Jlolk '10 klm "Ilor IJers/aan die soo. 
hl.ankl: maar BEI' planlugl'-vulk NEl; kUllnen "tWt; verslaun IIEI' ZO 

/),wh, die 110 ,mI maak 1'1' " Verhi"der, liS die lielle Broecr 

IHc h !lEI' NtJ; \\ IJZ mukl.'l1 (""1\ hintlc l'llis ul~ IIt:I' li eve hmcder 

• 

• D,c afkul'lin gc,1I (I~c in tlit .al'likci gehruikl \Vonten zijn: ,\SI':::;uspec t ; 
!lt.l' :::; I )~I)i.UlI( Ilwlci (1IelwIK'1"(1 uf i.lunwijzellCl VOOI'llUUlllwooro); IIZ:::; I K!zittel ijk/we
(1t:l"k~~'lg; E\ =enkelvOlul; Ktll'=ko!)I)elwerkwnord; Mv:::;mecrvoud; NA=naur/in/ 

o !)~ '~J /.e t c.; N Er; = .c~ n t ke n 11 e n cl; TIJ IJ :::; wc rk woonls I i je! ; \'0 EG = vnegwoo .. d; 
1,1; IJz -\\ er~w'KHll swIJZe; zo=zfHlat/ollu lat!zeer/ elc.; I =eers le persoon; 2:::;tweede 
pel'SlKIII ; 3 :::;denlt, pl~ I"SIKm. 
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EN 

KA G1EV NA DIE LIGT 

TOT D1E)/ST VAN 

DIE DEEN MISSION 
IN 

• AMERICA • 
---_._-----

DIE TWEEDE EDITION. 

- ._--
GEDRYKT IN COPENHAGEN 1818. 

8,. Da EuaiNA,nN Utf SCHULTZ. 

, 

'Iï/t,n/lld 1111' "1 '11 l"'t ·IIII/.~I· hijb"'. "I' :\1. 'I1/11I1/f/S "/'fluahl dllor JA!. A1(/gclI.~ clI ill 

lH/I-: ul'l/fllkl il/ J..oJJI'lIhllgt'll. t.l /lfl IHI.' 1.'" IU'g il/ JIJt! j'elllU werd "cel wllllTeo()l~e 
.d idll':'iJ1,'" lill 'ml Ullf ;11 " '-opt'lIh/lgl'lI gl'!"'U j('cl'rd. ( I 'c r:.allll'li flg " Cl/llell! UOlIllUIIlII) 

11tle pagl' );"UII Cl bible in aco/e, lmllslal ed by j .M. Mag~m iu SI. l1wlIlClS, wuL 
pri IIfcd i IJ DI! /UII/l rio I IJ / 8. Qu itt.' 11 IWII/ba (~lrcligi()lIs buoÁ'~ lil ere,iJle /I 'efe jJubhshed 

in Coperi/wgt'l' ;/1 tht' luie / 8t1l umf earl" }9," c:el/lUn e.~. (l\ewiClh BO/WUII/il 

j 'oltt'dil/IIJ 

• 
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wiU skriev eelluullIl lilt semier, mWiki (/ie oell /Jul/wldi.w·h, 
willen schrij"t!1l eens N,\ 3111\' hoewel ut:!' KOl) Hnll.mcls 

of IICL die /Juogdllyl.'wh, soo (/ie sullt/w/": .~t'I/(/CI' gue flwe.'ichi Mi, 
of NA HEI' Hoogduits zo HEI' WIJZ }JlI.lkcli 3MV heel veel hlij 

en OIIS .mllees die 8ritif /'Oor semler rUl Creo/ . 
en I lil\' WIJZ lezen HEI' brief voor :iMV NA Creools 

Na St Cmex die /wo meer mUl die Ncgel'.'i, die .'ie"del' 

NA St. Cmix IIEI' hehhen meel' van IIEI' Nege rs ~1\' IIE1' 3 L\IV 

klm ver.'iUum English, as na St Thoma.'i eu St jau , 
kunnen verstaan Engels als N,\ St. Thomas en St. Jun 

maar doch sender Euglish Praat ka mingel ook alweveel met die 
HUIlI!' toe h ;JMV Engels spreken 1\~ I' mellgen ook wel me t BEI' 

Creul- eu Guillee-taul ... Da Neger-English die bell. 
Creools en Cuinea tual clat Neger Engels liEP zijn 

Dit lekslje verlegenwoordigl een passage uit een brief uit 1774 van 
de Duitse planter J.C. Auerbach aan de hernhuller zending. Het is 
enkele jaren geleden door de Nederlandse taalkundige Van Rossem 
(2000) in een verder Duilslalige brief in hel archief van de Evange
lische Broedergemeente Ie HeiTIlhui onldekl. Een mogelijke vrije 
vertaling ervan luidt: 

EI' zij n el' wel twee of drie onder het zwartc volk ,Iie eelf heetjc van de 
Hollandse taal hebl~n leren vers taan, omdat ze in de stad wOllen en het 
iedcl'c dag VUil de Blunkcll lull't;!Il , Illaar ht:! pll.llllagc\'lIlk kali ht:! niel zo 

goecl vers taan. Toch hoeft dat geen hele lselte vormen nis cic lieve Broeders 

een keer naar ze wille n schrijven, al i s hel Hollands of in het Hoogduits. 

Dan zal het ze heel e rg hlij maken. Wij zullen he n dc brief/brieven voorle

zen in he l Creools . Op SI. Cmix zijn er meer Ncgcl's rlie Engels verslaan 

• 
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,!all Up SI. Thomas ell SI. Jan. hoewel hUil Engelse spraak skl'k vCllllcngtj 

is IIId Cn:uolst! en Guiullcsc laielI. Neger-Engels is hel. 

De Nederlandse taal heeft zich in koloniale tijden veel minder bui
ten haar oorspronkelijke grenzen weten te vestigen dan het Engels, 
Frans, Spaans of Portugees. In de Belgische en Nederlandse overz~~se 
rijksdelen werd het Nederlands meestal alleen door de bestuurlIjke 
elites gesproken. De plaatse lijke b~volking sprak doorgaans de in

heemse talen en eventuele creooltalen. In Indonesië werd naast de 
plaatselijke tal en het Maleis als voertaal gebruikt. In Belgisch Kongo 
werci naast J e plaatselijke talen eerder het Frans dan het Neder
lands als voertaal gebruikt. Alleen in Zuid-Afrika, dat al eeuwen
lang geen Nederlandse kolonie meer is, wordt een variant van het 

Nederlands gesproken, het Afrikaans. 
Vaak ontstonden uit het contact tussen de verschillende Europese 

en oorspronkelijke bevolkingen ill de koloniën creooltalen. Terwijl 
over de hele wereld gecreoliseerde varianten van het Engels, POtiu
gees, Spaans en Frans worden gesproken, bestaat er nauwelijks 
gecreoliseerd Nederlands. Zelfs in een voormalige Nederlandse ko
lonie als Surillame spreekt hcl grootste deel van cle hevolklllg (naast 
het Nederlaljds) Sranan 11111go, een creooltaal gebasee ~'d op de En
gelse woordellschat. De lingua franca op Je Ben~denwilldse N~der
landse Antillen is Papiamento, een creooltaal die gebaseerd IS op 

vooral Portugese woorden. 
Er zijn slechts drie onbetwiste Nederlandse creooltalen: Berbice 

Nederlands, Skepi Nederlands en Negerhollands. De eerste twee 
werden van de zev'entiende eeuw tot in de twintigste eeuw in Guy
ana gesproken, rlat in Nederlands bezit was tot het in 1796 door de 
Engelsen werd overgenomen. Het Negerhollands werd gesproken op 
de Deense Antillen, de drie bovenwindse Caribische eilanden St. 
Jan, St. Thomas en St. Croix, die in 1917 door de Verenigde Staten 

• 

, 
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werden gekocht. Alleen van het Berbice Nederlands zijn nog enkele 
sprekers in leven. Het Skepi Nederlands is in de jaren vijftig uitge
storven, en het Negerhollands in 1987.2 

In dit artikel bespreek ik de taalkundige kenmerken en de histori
sche context van het Negerhollands. In de eerste plaats ga ik in op 
de vraag wat creooltalen zijn. 

2. Het ontstaan van' creooltalen 

Er zijn twee belangrijke manieren waarop talen kunnen ontstaan. 
De meest voorkomende manier is dat talen zich dool' langzame ver
andering kunnen opspliisen in dialecten, die zich vervolgens door 
verdere veranderingen tot zelfstandige talen kunnen ontwikkelen. 
In dit proces ontstaan hele families van talen die historisch aan 
elkaar verwant zijn en gemeenschappelijke voorouders hebben, of 
dat nu uitgestorven voorouders zijn of niet. Zo behoort het Neder
lands tot de Germaanse taalfamilie, die weer met de Romaanse; 
Keltische en andere taalfamilies tot de Indo-Europese taalfamilie 
behoort. De taal veranderingsprocessen die aan de diversificatie van 
taalfamilies ten grondslag liggen, kunnen gradueel en taal-intern 
zijn, zoals een verandering van de uitspraak van de Nederlandse 
medeklinker 'z', die in bepaalde dialecten zoals het Amsterdams als 
os' wordt uitgesproken. Het kan ook gaan om veranderingen die ont
staan door contact met andere talen, zoals de ontlening van Engelse 
woorden in het Nederlands. • 

"! Het Berbice NederluIuis is uitvoerig beschreven in Kouwenberg (1994). Vun hel 

rijk gedocumenleen:le NegerhollanJs wordt een overûcht gegeven in Hesseling 
(1005) en Van Rossem & van der Voort (1996) , dut tevens een bijna volledige 
hibliografie bevat. (Zie literatuuropgave op p. 76.) 
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De tweede manier waarop talen kunnen ontstaan is uit een con

frontatie van verschillende volken die geen gemeenschappelijke taal 
spreken. Hierbij zijn twee technische begrippen van belang: 
pidgintalen en creooltalen. Een pidgintaal is een taal met een be

perkte woordenschat en een eenvoudige grammatica die kan ont
staan wanneer twee of meer volken elkaar niet verstaan, maar toch 
regelmatig met elkaar willen communiceren. Dit zijn vooral talen 
die tijdens handelscontacten geleerd en gebruikt worden, maar die 
men nieL als moedertaal1eert. De woordenschal van pidginLalen bevaL 
doorgaans woorden uit alle talen van de groepen die regelmatig deel
nemen aan het contact, waarbij de meesLe woorden doorgaans uit de 
LaaI van de meesL dominante groep afkomstig zijn. De grammatica 
bevat structuren van onduidelijke herkomst. 

Een creooltaal is eveneens een taal die ontstaan is uit het contact 
tussen twee of meer volken. Een belangrijk kenmerk van creooltalen 
is dat de woordenschat doorgaans uit een bepaalde herkenbare taal 
afkomstig is, terwijl de grammatica grotendeels niet tot een speci
fieke taal te terug te voeren is. Een' ander belangrijk kenmerk is dat 
de grammaticale structuur van de verschillende creooltalen op de 
wereld vaak zeer specifieke overeenkomsten vertoont, ook wanneer 

er geen directe relaties tussen deze creooltalen zijn. Creooltalen 
verschillen principieel van pidgintalen in het feit dat zij als moe
dertaal geleerd worden en dat zij een volwaardige woorrlenschat en 
grammatica hebben. Daardoor doen creooltalen qua gebruiksmoge
lijkheden en expressief bereik niet onder voor talen zoals het Ne-

derlands, die zich gradueel hebben ontwikkeld . 
, 

Het is niet precies duidelijk hoe creooltalen ontstaan. De veelbe
sproken theorie dat zij ontstaan uit pidgintalen die als moede11aal 
werden geleerd, is niet bewezen. Het is wel duidelijk dat vele 
creooltalen zijn ontstaan onder extreme omstandigheden zoals sla
vernij. Er zijn belangrijke verschillen tussen pidgins en creooltalen, 
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maar er zijn ook gemeenschappelijke aspecten. De belangrijkste 
overeenkomsten zijn: het feit dat he t nieuwe talen zijn, dat hun ont
staan in principe gedateerd kan worden, en dat zij niet in de con
ventionele taalfamilies ondergebracht kunnen worden. Hierin ver
schillen ze van andere natuurlijke talen. Overal op de wereld kun
nen pidgin- of creooltalen ontstaan, en er zijn er enkele honderden 

bekend. 
De studie van creooltalen ve.1egenwoordigt een fascinerend deel-

gebied van de taalwetenschappen dat de afgelopen decennia sterk 
i 11 opkomst is geweest, en tegenwoordig een respectabele, geëman

cipeerde positie heeft verworven: de creolistiek. De gemeenschap
pelijke kenmerken van creooltalen zijn te opvallend en Ie intrige
rend om te worden genegeerd, en de pogingen om ze te verklaren 
hebben consequenties voor zowel de theoretische taalkunde als voor 
de geschiedenis, de sociologie en de psychologie.3 In de volgende 
sectie bespreek ik de kenmerkende eigenschappen van het Neger

hollands als creooltaal. 

• 

3. Negerhollaflds at. creooltaal 

De gelijkenis van het bovenstaande staaltje van achttiende-eeuws 
Negerhollands met het Nederlands is onmiskenbaal: Toch kan men 
het Negerhollands niet als een dialect van het Nederlands beschou
wen. Hoewel de woordenschat grotendeels van Nederlandse her
kUlllst is, vertonen-de volgorde en het gebruik van de woorden sterke 

.\ Vnor C~II grundig historisch en luulkulHlig overzicht \'011 pitlgin- en creooltalen 

in hel Hlgt:'IIH:~ell . zit: .. iolm (1988. 1989). Enkele goede inle idingen in het on

den\'erp luulcontact zijn Appel & Muysken (1987), Arends et al. (1995), 
Miihlhäusler (L997), Romaille (1988). Twee helallgrijk~ tijdschriften op dil ge

bi t'.! zijn Études e reo/es en }ournal of Pidgin lEIul Creole Lcwguages. 

• 
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overeenkomsten met di e van creooltalen als bijvoorbeeld het 
Papiamento en het Sranan. Het Negerhollands zelf is dan ook een 
typische creooltaal. 

De woordenschat van een creooltaal geeft wel duidelijk aan welk 
volk dominant is geweest. Daamaa;t kunnen woorden aangeven welke 
andere volken bij initiële of latere contacten betrokken zijn geweest. 
De achttiende-eeuwse Negerhollandse woordenschat duidt erop dat 
West-Vlaamse en Zeeuwse kolonisten de dominante groep vormden. 
Vergelijk de volgende .'voorden met hun zeventiende-eeuwse West
Vlaamse/Zeeuwse en huidige Nederlandse equivalenten:" 

NegerJwllallds Vlaams/Zeeuws Nederlwul.~ 

sender s inder, sulder zij, hen, hUil 

.oellkertje roenkel1jc bij 
kaakel kaggel veu len 

fraai fraai mooi, goed 
dink op dinken op denken uan 
hoffie hofje tuin 

• kifi schuif lade 
skoen s(·hncn hoefijzer 
gtocosel ornlcnsel b groente 

Daarnaast treft men in he t achttiende-eeuwse Negerhollands En
gelse woorden aan, zoals: dig 'graven' ('to dig'), tjomp 'springen' ('to 
jump'), tjook 'stikken' ('to choke'); Portugese: kaba 'eindigen' 
('acabar'), traval 'inspanning' ('trabalho'); Spaanse: moeschi 'veel' 
('mucho'), boerika 'ezel' ('buITica'). Er zijn enkele Mrikaanse woor
den, zoals:/uflt}i 'maïsmeel',jumbi 'geest',zamba 'bed', bukra 'blan
ke man/vrouw'; heel weinig Amerindische, zoals uit het Arawaks: 
manaari 'zeef', kassabi 'maniok', en uit het Tupi: bákuba 'banaan'. 
Deze woorden kunnen in het Negerhollands terecht zijn gekomen 

I Dit lijstje is gehaseerc,l op Van RosscllI (J 996, 2(00) . 
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door direct contact , of viu eell omweg, door contact met sprekers van 
andere creooltalen als het Papiamenlo, De Deense woorden zoals:, 

e/llen ' nieis' ('ingenting'), onderkoop 'omkopen' ('underk0be') en ~egl! 
'ontkennen' ('lItegt,,') zijn all<oJllslig van de lokale Deense ehte of 

van de lulhe rse zending die in 1756 in steden op de Maagdenelland~n 
werd gevesligd, Duitse woorden die men in de bronnen aant~'eft, zIJn 
alkOlIlSlig vun de he rnhutlers., zendelingen van de Moravische of 

Evangeli sc he Broedergemeente, die vanaf 1732 op, plantages op de 
1\'laagdclici landen aetief waren. He l is ovel1gens met zeker dat die 

Duitse woorden lot hel Negerhollands hoorden, 
Omdat alle talen woorden van exolische herkomsl hebben vormt 

niet alleen de woordenschat, maal' ook de grammatica een van d~ 
doorslaggevende fac toren om een c reooltaal te onderscheiden," 

Creooltalen worden vaak gekenmerkt dool' het fe it dat de woord
volaOl'de Ondenverp - Werkwoo\',d - Voorwerp is" Het Negerhollands 

Iw:fl d"w volgl)l'(le ook, Als we ons beperken tot zinnen met een 
enkel voudig gezegde, heeft het Nederlands deze volgorde all,een In 

hoofdzillnen in de aantonende wijs en ~iel in de vragende WIJS or In 

Ilij zi ll1H"lI . Vl·rgd ijk de volp;t :l1dt : hijzin uil dc bove ns taande leks t 

mei IJêl Nble rlandse equi valenl: 

( I I us 

al s 

I 

.H·ndcr lI 'uOIl 

3 \1\ wonen 

lUI die 

N:\ IIEI' 

'omdat zij in de s latl WOIlt"Il' 

Slwll 
slnd 

In Nederlandse 'bijzinnen is de woordvolgorde Onderwerp - Voor
werp _. Werkwoord. Vergelijk verder de volgende vraagzin uit een 

ande re teksl met het Nederlandse equivalent: 

:i Lt'I \\(' ( dat l'r Huk n :lc ~l1l t c ~rallllllalit ' ul t! Wl"sdtillcll lussen tl~ t:rellu ltalell 
zijn. t"11 d.11 de ddi nilie \ ' UII lid (·rcu(ll ~e hwlt)'pc k\'C IlS gcbusccnl IS up uvcrwc

~ill~I . 1l \ o.lIl Iti~lllri sdic en soe itlltl~isd\c minI. 

• 
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(2) VOrWtlllrVm Juc /I ka due UII.~ die? 

waUl1l1l1 2EV TlJn :\SI' doen I.\I V IIEI' 

'waul1lm deefl je ons dal <l<1II'!' 

In Nederlandse vraagzinnen (me( een enke lvoudig gezegde) is de 

woordvolgorde Werkwoord - Ondenverp - Voonverp. 
Ook de plaatsing van het ontken ningswoord IlO 'niet' in het Neger

hollands wijkt sterk af van het Nederlands, en is typisch c reools: 
vóór het werkwoord eri eventuele tempore le en modale elementen. 
Gevallen van onlkenning in het Negerhollands vindt men in het 
bovenstaande tekstje, in de voorbeelden (10) en (11), en in het twin
tigste-eeuwse tekstje aan hel eind van dit 8.1ikeL 

Een andere opvallende c reoolse trek van het Negerhollands is de 

eenvormigheid van he t woord. Creooltalen zijn vaak arm aan moge
lijkheden voor woordafle iding en ve rbuiging. In plaats daarvan heb

ben woorden meerdere functies, of worden hulpwoorden gebruikt. 
EI' is bijvoorbeeld geen naamvalsverbuiging van he l persoonlijk voor
naamwoord. In het Nederlands is het persoonlijk voornaamwoord 
voor de eerste persoon meervoud in de onderwerpsfunclie wij, en in 
de voorwerpsfunclie O/ls. I" het Negerlwllumls is he t in beide func
ties ons, eri bestaat de vorm wij niet. Dit wordt geïllustreerd in het 
volgende voorbeeld: 

(3) ons snl lee.~ die Brief l Jt.H)( .~e"der mI ..r Creol . 

hiV WIJZ lezen IIEI' hrief voor 3MV NA Creools 

'wij zullen hen de hrief voorlezen in hel Creools' .. 

Ook wordt geen geslachtsonderscheid gemaakt. Dezelfde 
multifunctionaliteit geldt ook voor de andere persoonlijke voornaam

woorden :" 

Cl Alleen voor de dcn:le persooll enkeivOll(J is er een apatie bezittelijke en weder

kerige vorm. si . De woonlen .~elllier e njellder zijn uit cic Wes t-Vlaalllse of oudere 
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N('gt!rlwlllllll/.~ N,'dcr/amls 
Oj'liIJt:II\\ EHI' \'\K)I{ \H IU' li EZIT 

ik 
• • .. 

lIlIJ. IllIJn I EI 
• m. 

• • 

JOU JOUW 2E\ 
• 
Joe 

.. . 
JIJ 

.:h:r em hij!zij Ile ln/ haur 

zich zijtvhaar 3uz 
• 

8. 
ons onze Im ons 

.. 
WIJ 

jullie jullie 

hUil, hen hUil 

2\1\ jen~er 
3~1\ sender 

jullie 
.. 

ZIJ 

Hel functionele bereik van de derde persoon meervoud, sender, is 
nog groter dan dat van de andere. Zelfstandige naamwoorden in het 
Negerhollands hebben doorgaans geen speciale meervoudsvormen, 
en zelfstandige woorden zijn in dit opzicht dubbelzinnig. Optioneel 
kan het meervoud echter wel formele uitdrukking krijgen, en dan 

wordt daarvoor sender gebruikt: , 

(-I) dil' kuhllj lender 
IIEI' paurtl 3i\1\' 

'tit· paanlt' lI' 

li et v~ l gen'.Ie hypothetische voorheeld hevat dit 
naalllwoord ill alle vier verschillende fundies: 

persoonlijk voor-

st'lI/ler 
. s('wler :iel/der skllup semiet' (51 gle 

3\1\ "even 0 
30\1\ 3m ::w haap 3m 

1l\1l[1l\\ nu' \'Otm\\ 'ElII' nEZIT m :t:lm lUII 

'w gt:'\'e ll hen hun schapen 
, jlH·P0 1'IIt.T/:JCII mOR BEELD!! 

Het fe it dat een grammaticale categorie uitgedrukt wordt door een 
apart woord, zoals meervoud door he t woord sender, is een veel-

Zt'CIlWSt:' dialef'lell afkomstig, e n in be p.lalde nutlc hrllllllen kali me n aherna

lieve Nencrlandse vormen aant reffen: jd/ie °2m", sellie °3 m ' e n zelfs wellie 

°l m ' ° 

, 
• 
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voorkomend verschijnsel in creooltalen. Dit is niet beperkt tot de 
categorie meervoud. Zo zijn in het Negerhollands de werkwoorden 
niet op grond van hun vorm te onderscheiden van andere woorden. 
Er is maar één vorm, die meestal ';s gebaseerd op de stam van het 

Nederlandse woord van herkomst, zoals het werkwoord kiek) 'kij
ken, zien'. Het werkwoord wordt niet verbogen of afgeleid voor tijd, 
aspect of wijze. In plaats daarvan worden losse woordjes aangetrof
fen, de zogeheten TMA , (Tense-Mood-Aspect)parlikels. Het Neger
hollands heeft twee tijden: verleden en niet-verleden. Het volgende 

voorbeeld uit Pontoppidan (1881) bevat het verleden tijdspartikel 
(h)a, dat waarschijnlijk afkomstig is van een vorm van het Neder
lamIse werkwoord hebben: 

(6) • ha ki die Caba) nu 
1 t:v 

• paard TIJI) zien UEP 

' ik zag het paard' 

Wanneer een bijwoord van verleden tijd in de zin aanwezig is, kan 
het partike l zelfs achterwege blijven: 

(7) • kik die knbClj UH guur 
lEV • paunl gisteren zlCn IIEI' 

'gis len:n zag ik hel paard' 

• 
Aspect is een werkwoordscategorie die noties als gewoonte, 
voltooidheid, herhaling en dergelijke uitdrukt. In het Negêrhollands 
wordt voltooidheid uitgedrukt door het partikel ka en afgerondheid 
door kabo: 

(8) En cu E", a ka wasch semler die Voelen kabba 
en ul s 3F:\' TIJII ASt' wassen 3MV BEP voel ASI' 
, 
en loen hij hun de voeten gewassen had .0. 

, 
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Deze parlikels worden doorgaans in verband gebrachl met hel 
Spaanse of Portugese werkwoord acabar 'eindigen'. De toekomende , 
tijd van hel Nederlands is in het Negerhollands een wijze die wel 
irrealis ('onwerkelijkheid') genoemd wordt. Dit wordt uitgedrukt door 
het partikel sa/, waarin men een vorm van het Nederlandse hulp- , 

werk woord van toekomst zullen kan herkennen. I 
Creol . 191 '111$ sal lees die Brief loor .sellder lIa 

1\1\ WIJZ lezèn !lEI' hrief , '(KIr :3MV Î'O :\ Creouls 

'\\ij zulle'u hl'lIllc hrid \"ullrlt:Z('1I in hel Cn:uols 
, 

De inlerprelatie van dit pal1ikel van onwerkelijkheid is breder dan 
alleen toekomende tijd. In het volgende voorbeeld wordt het gecom

bineerd met verleden tijd en voltooid aspect: 

Wi Jot' a sal ka ", Icees 
.. 

al:, 2n Tij I) \\ uz .\:0'1' zIJn 
'al~ je.: hil'l" Wil zijn gl'Wt'C:it, . .. 

. 
Unll'r sal ka doml-11/1 ilO 

\ In hnn' .. i\t:c \\ Ijl. \:'1' dood 
. '" .-, _ .. ijll brllef lIu 'l gl':;(UI"\"1I ZIJII ' 

• 

hier, 

hier 

• 

Andere partikels zijn Ie en de latere variant /0 die het aspect van 
voortdurendheid uitdrukken. /0 geeft soms ook toekomende lijd aan 
en is in die betekenis waarschijnlijk afkomstig van het Nederlandse 
lopen. Ie kan zowel met het Nederlandse liggen (of leggen) in ver
band gebr8Ght worden als met een pal1ikel VIIll v00l1durendheid Ie 
uit het Ewe, een West-Afrikaunse laai uit Ghana. I-liernnder slaal 

een voorbeeld met Ie: 

: Merk HP dat hier het woordje as wordt gehruikt op de Nederlandse manier, 
terwijl hd in voorbeeld (8) eerder in d~ Duitse en in (l) in de Engt:lsc betekenis 

wordt ~dll"uikt. 
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(11) jender 'lO Ie jeet 
2MV NEG AS!' elen 

'jullie zijn niet aan bet den' 

Naast TMA-partikels kent het Negêrhollands ook nog enkele andere 
grammaticale woordjes, zoalsfor '(om) te' dat meestal als voegwoord 
voor de onbepaalde wijs fungeert. In de tekstjes in de introductie en 
aan het eind van dit artikel komt het enkele malen voor, en ook in 
voorbeeld (15) en ue onuerstaande: 

( 12) hem seg hem 110 kali for driflk die 
3EV zeggen 3Er NEe: kUlllicli wu:c drinken Ufo:l' 

' hij zegt ,lal hij dal nie l kUil drinkc l1' 

( 13) leer JII for bielt • 
IIH MI 

.I t:\' WIjZ lercn 2t:\' VOEC Lidtien 

'ik zul je It!rt!n hidde n' 

Het is opvallend dat de andere creooltalen vergelijkbare 
pal1ikelsyslemen gebruiken, met dezelfde volgordepatronen, en soms 
exact dezelfde vormen. Zo heeft het voltooidheidspartikel ka pre
cies dezelfde vorm en funclie in het Saramakkaans, Sranan Tongo, 
Fa d'Ambu en andere creooltalen. Het woordjefor wordt met so0l1-
gelijke functies in vele creooltalen aangetroffen, en ook in sommige 
pidgins (zie Bakker 1987). 

Voorbeeld (10) laat eveneens de kenmerkende eigenschap van het 
Negerhollands zien dat er geen duidelijk onderscheiden woordsoorten 
zijn. Het woord dood fungeert hier als onovergankelijI< werkwoord 
'doodgaan', ook al is hel in het Nederlands een bijvoeglijk naam
woord. Maar in dit geval zou men kunnen denken aan invloed vanuit 
het Deens. Een duidelijker voorbeeld is dan yt, ontstaan uit het 
Nederlandse voorzetsel 'uit', dat in het volgende Negerhollandse 
spreekwoord als werkwoord wordt gebruikt: 

KIWISPUNT 65 

• -• 

• 



• 

• 

, 

, 

, 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

(1 ·1) AI., die !'ier ka yt. 
;:lls IIEI' \ uur AS!' lIil 

'uls het \'uur is gt!doofd , .. .' 

klt-j'j I\ i,o Ie jwup ua die I/assesje. 
klein killcl .. \SI' spring N.\ HEI' as 
.... plegen killlicreu in de us Ie springen' 
,fig. ' ze dut'1l mei hem/ ha"l" waar ze zin in hebben') 

Een verllelijkbaar voorbeeld is het werkwoord qwaet 'boos worden', 
dal vall t'CIl Nederlands bijvoeglijk IlUulIl\Voon.l is afgeleid: 

115) .4/; luik ka qwael /Ia Ju, 
als meusen :\ SP boos NA 2t:\' , 

"als Illensen kwaad op je zijn ... 
, 

st!lldn gief Jll Mak", Jor lap WUler. 

3\1\ ~C\"ell 2H mand. ron: lap water 

• ... ;":('\'t'l\ Zt' jt' t'CII malld 0111 water Ic hul en' 
(fig. 'je vijanden zullen altijd iets bede nken 0111 zich Ie wreken') 

• 

r 
I 
[ , , 
I 

, , 

, 

! 
I 
r 
• 

Net als vele andere creooltalen kent het Negerhollands de zogehe
teil sel'iël werkwoordscol1slruclie. Dit zijn ketens van werkwoorden 
met fundies die in andere lalen door voegwoorden, voorzetsels, bij- t 
woorden etc, worden vervuld. De onderdelen van de seriële çon- r 
s truc tie drukken samen echter één handeling uit. Tijd wordt ge- r 

I 
woonlijk eenmalig uitgedrukt, en wel vóór het eerste werkwoord in i 
de constructie. In het volgende voorbeeld, alkomstig uit de oudste 

gepubliceerde g,:ammatica van het Negerhollands (Magens 1770:55), 
wordt de combinatie van 'lopen' en 'zich leggen' gebruikt in de 

betekenis van 'gaan liggen': 

( 16) mie ha loop kj neer for 10 
1 E\ TIJIl lopen liggen neer VOEC ASP 

'ik ~illg lig.gell 0111 te slapen' (fig. "ik ging naaf bed') 

, 
, 
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slaep 
slapen 

• 

J • 

Maar in dil geval zou men loop ook kunnen interpreteren als het 
toekomende tijdswoord 10. De constructie is wat duidelijker in de 
overgankelijke vorm, waarbij de samenstellende werkwoorden ver
schillende onderwerpen of voorwerpen hebben: 

• 

(17) Slier mie loop na lil Plantaj 
s ture n I EV lope n NA 2EV plantage 
, .. U) , stuur IIIIJ Ilaar w panlage 

, 
(IR) Mi breng dil' kom 

lEV " .. engen liEP komen 

' ik hreng hel ' 

(19) Mie jammer Ju tee mie kries Ju, 
h :v medelijden 2H lol h :\' wenen 2E\' 

~ ik he b zulk een medelijden mei U dal ik U beween .. .' 

tee mie neem Sleen veeg mie Nogo. 
tot lH nenum sleen vegen JE\' oog 

•.. . dul ik mijn ogell afveeg mei een si een' (ironisch bedoeld) 

Deze voorbeelden zijn uit de achlliende eeuw. In latere fasen van 
het Negerhollands en in andere creooltalen komt dil soort construc
ties veel meer voor. Voorbeelden (20) en (21) komen uit sprookjes in 
twintigste-eeuws Negerhollands (uil De Josselin de Jong 1926:24:19 
en 12:23): .( 

(20) Ham • • lID jil 
. , 

" ... sun uu am. 
3EV TIJI) zeggen 3EV komen eten met 3E\' 
'hij lloclig(lc ze uil voor hel eten' 

(21) 001 (Ii brin lID • go • 
nu 

halen nEP brengen komen geven lEV 

' breng he t me!' 
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Voorl.e"'den (22) en (23) zijn uit op Engels gebaseerde creooltalen, 

respectievelijk het Sranan 'I"ngo (uit Jansen, Koopman en Muysken 

1978: 144) e n het Saramakkaans (uit Byrne 1993): 

" tjan den jis; kon 
:-h :\ drugt~ 1I IH:!' "is kumen 

':l t' Imw ltl dt~ \ is 1UI.II' hel huis' 

hj ttli 
• • 

gOI// S 
, . 
ut, 

ct vsu 

liEP huis 

di 

;\n rIJ 11 111'1111'11 r;,·\\"t','r :~j(>hit'lt'lI HEI' 

' hij Il;Id 111'1 \' ;11'1..."11 IIIt'1el'u r:t'wel'r gCSdlt'\CU' 

(SN-I.\'.-t,," 7'o.\'Go) 

• • 
pil/go 
vurkcll 

(S IN 1.II.lkkU\.":) 

Oe seriële werkwoordsconstructie komt ook voor in bepaalde 

Austronesische, Sino-Tibetaanse en West-Afrikaanse talen. Vooral 

de overeenkomst op dit punt tussen Guyaanse en Caribische 

creooltalen en West-Afrikaanse talen speelt een rol in verhiUe dis

cussies over de herkomst van dé .creoolse grammatica. 
Ook dc andcre bovengenoemde creoolse kenmerken van het acht

tiende-eeuwse Negerhollands zijn in de twintigste eeuw prominent 
aanwezig. In hel tekstfragment hieronder (uit Oe Josselin de Jong 
I 92ó:(, I) spri nllen hehalve seriële werkwoordsconstructies ook de 

karakh'ri:stwke wourdvolgorde, cle positie vun hel ontkennend ele· 
ment, de T,II " -partikels en de multifunctionaliteit van woorden di-

rect i n het oog: . 

Oi killim.! tJ J/Cl t' I'/l kui. 
o 

IIFI' kHllill~ TIW Iwhlwll t't'1l km' 

Di kl/i a dool. 
IIEI' kne Tun dood 

• 
:1111 fI .~et' u Uw AI/ti'lllsji IIIt~ 7~/\OIIl(j)'0 Iwul cli Imi 
]E\ TIJU Zt'~CIl 1\.\ hroer Au.Însi mei ll:'kollla \tIU; halelt IIEI' koc 

) '0 lu gruaf U 111 ii,c1i IIICHI Wil 110 kali óetróu Jo gi di (I 

\oEt; \:-1' gri.lH'n 3n 'lIIulat 3t:\ \n; kunnen \'ertrouwen nn:c; geven IIt:l' lUl 

, 
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eenteeliflLlul.~ Jo jet Judima (mi 110 weet wa k(m giskit di kui. 
niemand \'m.:c eten omdat 3E\' NEG weten wut ASt' geheuren UH koe 

So di twee fim süw a lu haal di kui /u graaf am. 
dus nn twee van 3MV TIJIl ASP huleJl DH koe A5P graven 3t.:v 

Astu sinu a graaf arn, simt a lo a kining see arn, 
achte r 3MV TIJI) graven 3E\! 3MV Tun lor.en NA koning zeggen 3EV 

simt kaa graaf (Ii kUL. 

3MV ASI' graven In:P koe 

Di kining a see: 
nEl' koning TIJD zeggen 

di da mi alma ret, fodima am no weet wa kaa giskit. 
HEI' daar zijn ulle recht omdat 3[\1 Nt:C weten wat ASI' gebeuren 

Weni dunku a tu, di nuwn a 10 skin, 
wanneer donker TIJD sluiten BEI' maan TIJI) AS" schijnen 

A1láán.sji mi Telroma a lo dee lo ere di kUl fel am. 

Anánsi met Tekoma TIJU lopen door ASI' trekken HEP koe villen 3EV 

Simt a draa di a hus fo sinu jeee. 
3MV TIJII dragen BEI' NA huis vm:c 3M\' el en 

Simt a kap di op, du suut a di Jo si" jel. 
3MV lijd hakken IIEI' op doen zout NA 11[1' vm:G 3MV eten 

De koning had een koe. De koe stielf. Hij gaf Broer Allûnsi en Tekoma de 

opdracht de koe weg te halen en te hegruven, want omdat hij niet wist wui 

ermee was geheurd kon hij het vlees niet vertrouwen en kon .. hij hel nie

mand geven. Dus de twee gingen de koe weghalen en begraven. Nadat ze 

hem hadden begraven gingen ze naar de koning en zeiden dal ze de koe 

hadden begraven. De koning zei: 'dal is uilSlekend' want hij wist niel wal 

er gebeurd was. Toen de nacht viel. en de maan scheen, liepen Anánsi en 

Tekoma erdoor rdoor de nachl] om de koe tevoorschijn te trekken en Ie 

villen. Ze droegen hem naar huis als voedsel. Ze hakten hem in stukken 

en zoutten hem als voedsel. 
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Dit tekstje is een van de ve11ellingen die De Josselin de Jong in 
1923 in fonetisch schrift noteerde uit de mond van de weinige over
gebleven oude sprekers van de taal. Behalve leefregels, liedjes, re
cepten, persoonlijke verhalen, sprookjes van H.C. Andersen en de 
gebroeders Grimm, bevat deze bijzondere collectie ook een aantal 
vertellingen uit de van oorsprong Afrikaanse cyclus over de gewiek

ste spin Anánsi. 
Als men zich niet laat misleiden door de andere spelling ziet men 

makkelijk oat deze tekst dezelfoe taal vertegenwooroigt als de tekst 
ault het begin van hel artikel. De woordenschat en de grammatica 

zijn typisch Negerhollands. Er zijn echter ook verschillen. In be
paalde woorden zijn klanken veranderd of verdwenen. Het multi
functionele voorzetsel na 'in, aan, naar, op, tegen etc.' heeft de 'n' 

verloren, en valt nu qua vorm samen met' het verleden tijdspa11ikel 
a. Qua klanksysteem zou men zelfs kunnen zeggen dat de taal 
creoolser lijkt te zijn geworden. Bijvoorbeeld wat betreft de struc
tuur van de lettergreep, oie net als in de meeste andere creooltalen 
medeklinker-klinker is. In het oudere Negerhollands eindigden let
tergrepen vaker in een medeklinker. Dit is niet alleen te zien in oe 
licnle l)erSOOJl meerv"uud van hel persoonlijk voornaamwoord sender, 
dat in de twintigste eeuw meestal sint, is, maar ook infor vs.fo en 

aster vs. aslu. 
Er zijn ook verschillen in de woordenschat van het Negerhollands 

uit de verschillende perioden. Zo is het onderschikkend voegwoord 
di tit 'toen, wanneer' (men herkent de Nederlandse woorden 'die' en 
'tijd') in de twintigste eeuw vervangen door weni (waar men het 
Nederlandse ' wanneer' in kan herkennen). Wat dit voegwoord be
treft is het Negerhollands in de latere fasen juist minder op de om
ringende creooltalen gaan lijken." 
----_. 
K Vom een systematische vergelijking lussen het Negel'hollands en cle op hel En· 

gels gebaseenlc creooltalen zie Den Besten en \~an (Ier Voort (1999). Dil artikel 
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Men moet er ook rekening mee houden dat er in het achttiende
eeuwse Negerhollands meer variatie was. In noot 6 wordt vermeld 
dat in de achttiende eeuw twee vormen van bepaalde persoonlijke 
voornaamwoorden naast elkaar bestonden:jender vs.jellie 'jullie' en 
sender vs. sellie 'zij, hun'. In Magens (1770:10) treffen we de vol
gende zinnetjes aan: lender 8lanko 'jullie Blanken' en leltie Neeger 
'jullie Negers'. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het herhaalde
lijk door Magens vermelde feit dat er verschillen tussen 'blank' en 
'zwart' taalgebruik zijn. Zoals ge~teld door Muysken (1995:339}~ou , 
men hieruit kunnen opmaken dat de vormen eindigend op -lie meer 
door de blanke elite werden gebezigd. Nieuw is de suggestie van 
Hvenekilde en Lanza (1999) dat de -lie-vorm,en specifiek zijn voor , ' 

het dialect van St. Thomas en de andere ~r dat van St. Jan. In de 
twintigste eeuw komt sellie als derde persoon m),ervoud nauwelijks 
voor. 

4. De context van het Negerhollands 
• 

Net als de geschiedenis van andere creooltalen, en in tegenstelling 
tot die der 'gewone' talen, heeft de geschiedenis van het Neger
hollands in principe een zeker begin: het moment dat die volken 
waarvan de talen tot het Negerhollands hebben bijgedragen voor het 
eerst met elkaar in contact kwamen. Men kan met zekerheid stellen 
dat de taal vóór dit moment niet bestond. 

Het Negerhollands is een erfenis uit de tijd van de slavernij. De 
taal is mogelijk al aan het eind van de zeventiende eeuw uit het 
contact tussen Nederlandse plantage-eigenaars en hun Afrikaanse 

beschrijft tevens de historische ontwikkeling van een groot aantal kenmerken 
vun het Negerhollands. Variatit! in algemenere zin in het Negerhollünds wordt 
behandeld in Muysken (1995). 

• 
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slaven op de Maagdelleilanden ontstaan." 1llssen 1730 en 1830 werd 
het ill verschillc",le dialecten door alle lagen van de bevolking ge
spl1lken, in het bijzonder op de plantages. De taal werd het meest en 
het langst op St. Thomas en St. Jan gesproken. Op St. Croix werd het 
Negerhullands veel minder gesproken omdat dit eiland vooral door 
Engelsen werd gekoloniseerd. Het Negerhollands werd overal gelei
delijk aan verdrongen door Engels creools, maar de afschaffing van 
de slavernij in 1848 luidde de definitieve neergang in van het Neger
hollands .• Vanaf het eind van de negentiende eeuw heeft de taal qua 
sJlrekersaantullen een kwijnend bestaan geleid. In 1987 is op hoge 
leeftijd de laatst bekende moedel1aalspreker, Ms. Stevens, overle
den. 

De oudste bron die gewag maakt van het Negerhollands, is een 
dagboeknotitie uit 1736 van de hernhutter Friedrich Martin. Hierin 
noemt hij het Negerhollands carriols 'creools', hetgeen de eerste 
maal in de geschiedenis is dat naar een taal wordt verwezen met de 
t "I ' erm ereoo s . 

Het Negerhollands is een van de best gedocumenteerde creooltalen . 
Het vroegst bekende Negerhollandse document is een door een slaaf 
gcschreven I,,'ief uit 1737. Ten mijlste van 1737 tot 1768 is er een 
hrid,visselillg ill het Negerhollands geweest tussen de plantageslaven 
en heruhutters en andere gelovigen in andere Moravische centra. 
l)e Duitse taalkulldige Stein heeft in 1982 ongeveer 150 'Slaven
brieven' uit deze periode in de archieven in HelTnhut ontdekt (Stein 
& Beck, te verschijnen). Daarnaast is een aantal Negerhollandse 
vertalingelI van bijbelboeken in manuscript versie in deze archieven 
aangetroffen, alsmede een grammatica en een woordenboek (Stein 

- ------
°l \ulgt.'lIs altel1l i.ttievt:' hypothesen liggen tic wortels van hel Negerhollunds óf in 

tie Netlerluntlsc .s la\'t~ nforlen op ck \Vest-Afrikaunse kust. 'óf op andere 
I3tHt:'nwindse Eilanden \\<tun'undüul1 Nederlull(lsc planters in 1672 door (Ie 
Ellgelsl.'11 wenlcll \ t'nlren,' II. 

• 
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1986, 1996). De hernhutters hebben tussen 1765 en 1833 
alfabetiserings- en psalmboekjes en een bijbelvertaling in het Neger
hollands gepubliceerd. Zendelingen van de Deense lutherse kerk 
hebben tussen 1770 en 1834 soortgelijk materiaal uitgegeven, waar
onder een grammatica naar Latijns model. Deze grammatica (Magens 
1770) is de vroegst bekende gedrukte grammatica van een creooltaal. 

Na de emancipatie is het Negerhollands nog wel door taalkundi
gen en geïnteresseerden gedocumenteerd, maar niet meer ten be
hoeve van de sprekersgemeenschap zelf. In 1905 publiceerde de 
Nederlandse byzantinoloog Hesseling een standaardwerk over de ' 
taal, met veel gegevens uit de oude bronnen. In 1923 deed de Ne
derlandse antropoloog-archeoloog De Josselin de Jong taalkundig 
veldwerk bij enkele oudere sprekers, en publiceerde hu 've~ellin
gen. In 1936 verzamelde de Amerikaanse filoloog Nelson gege! ens 
van het Negerhollands (zie Van Rossem & Van der Voort 1996). In 
de jaren zeventig d,;ed de Amerikaanse taalkundige Adams Graves 
(1977) veldwerk met een handvol sprekers. In de jaren tachtig maak
ten de taalkundige Sprauve van de Maagdeneilanden, en de Ameri
kaanse taalkundige Sabino vele oprÎamen met de laatste spreker, 
Ms. Stevens (Sabino 1990, Sprauve 1990). 

Het Negerhollands is gedurende ongeveer driehonderd jaar een 
levende taal geweest. Wanneer wij de vroege documenten met de 
latere vergelijken kunnen we uit de verschillen niet zomaar de ge
volgtrekking maken dat hier een eendimensionale ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden. Er hebben verschillende varianten (dialecten of 
sociolecten) van het Negerhollands bestaan, die in verschillende 
tijden om verschillende redenen zijn vastgelegd. Terwijl de oudere 
liturgische documenten soms op Europese modellen gebaseerde 
schrijf taalconstructies bevatten, gecreëerd dool' tweede
taalverwervers, bestaan de recentere taalkundige documenten vooral 
uit transcripties van spontaan taalgebruik door moedertaalsprekers. 

I 

KIWISPUNT 73 
• 

• 



, 

, 

• 
• 

• 

• 

Niettemin zijn alle typen van grote wetenschappelijke waarde en 
hun bestud"ring kan OIIS veel leren over de aard en de ontwikkeling 
van het Negerhollands en creooltalen in het algemeen.'o 

5. Over de laatste spreker 

De laatste spreker van het Negerhollands was mevrouw Alice Ste
vens, geboren in 1898 op St. Jan en, gestorven in 1987. Zij groeide , 
vallaf haar prilste jel/gd tw""talig op met Negerhollands en Virgin 
Islands Creole English. Zij was een intelligent en leergierig kind 
met een gave voor taal. Haar grootouders van moederszijde, die van , 
de generatie waren die nog door De Josselin de Jong is geïnterviewd, 
spraken eveneens beide talen vloeiend, en hebben deze talen be
wust aan hun kleinkind door willen geven (zie Sabino 1996). In de 
jaren zeventig assisteerde zij professor Gilbert Sprauve bij het on
derwijs aan de University of the Virgin Islands in St. Thomas. In 
dezelfde p"riode was zij een vun de informanten bij Anne Adams 
Graves' onderzoek van het Negerhollands en een decennium later 
d" "nig" inforlilant bij het onderzoek van Hobin Sabino. 

, 

6. Dankwoord 

Voor commentaar ben ik dank verschuldigd aan Hans den Besten, 
Simon van de Kerke en Leendert de Vink. Eventuele fouten vallen 
uiteraard onder mijn eigen verantwoordelijkheid. 

LU Vnor ecn krili::ichc evaluatie van de oudere urOimell van he t Negerhollands. zie 
Sabino (1996) . Het belang ·van deze bronne n wordt vooral onderstreept in 
MlI)'sken (1995) . 
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Ste il! , Pete r, & lIarlJUul Beek 

I. \'. 
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l Komltum tiert e Ausgahe cler Sklu venbriefe nus St. Thomas 1737· 

17681 

Il1'tf" jt/VV(~.rt IIq ,,~"'. 
{P.1J lta.n dAl. ,q/JtJcd.f{ 
'! Ju. fuft/Lu,tJ.Äa.fXt· 
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