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Toen de taalkundige 
Jacques Arends in 2005 
overleed, liet hij een 
dik manuscript na: een 
indrukwekkend boek 
over de geschiedenis 
van de door de slavernij 
ontstane talen van  
Suriname. Deze maand 
verschijnt Language 
and Slavery alsnog. 

MARC VAN OOSTENDORP

Toen de Nederlandse taalkundige Jacques 
Arends in !""# onverwacht overleed, had 
hij zijn geschiedenis van de Surinaamse 
creooltalen bijna af. In Arends’ nalaten-

schap werd een groot aantal concepthoofdstukken 
aangetroffen, in min of meer voltooide staat.  
Alleen een afsluitend hoofdstuk ontbrak. Een goe-
de vriend, de Leidse computertaalkundige Crit  
Cremers, en diens assistent Saskia de Haan hebben 
uit die manuscripten een boek samengesteld. Ze 
werden daarbij geholpen door enkele van Arends’ 
collega’s – zoals Adrienne Bruyn van de Universi-
teit Gent. “Wij collega’s hebben lang geworsteld 
met de vraag of we zelf zo’n slothoofdstuk moesten 
schrijven”, zegt Bruyn. “Dat is een van de redenen 
waarom het zo lang heeft geduurd voordat het 
boek verscheen. Welke conclusie had Jacques wil-
len trekken?”
 Uiteindelijk is dat wetenschappelijke slothoofd-
stuk er gekomen, maar echt nodig was het niet. 
Ook zonder dat zou het deze maand verschenen 
Language and Slavery (‘Taal en slavernij’) al een in-
drukwekkend boek zijn geweest. Arends beschrijft 

uitvoerig de geschiedenis van Suriname van de  
zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Hij 
vertelt hoe in de ingewikkelde samenleving die  
gebaseerd was op slavenarbeid, nieuwe talen kon-
den ontstaan waarin veel talen samensmolten:  
de West-Afrikaanse talen uit de gebieden waar de 
slaven vandaan kwamen, de Europese talen van  
de plantagehouders en de indianentalen van de 
oorspronkelijke bevolking van Suriname.

Niet in één klap
“Jacques wilde met zijn boek bouwstenen aanrei-
ken voor een discussie over het ontstaan van deze 
talen”, zegt Bruyn. “Een belangrijk twistpunt in het 
wetenschappelijk onderzoek naar dit soort meng-
talen, de creolistiek, was: hoe is hun grammatica 
ontstaan? Veel deskundigen namen aan dat die  
talen de menselijke taal in haar puurste gedaante 
weerspiegelden – omdat ze geen ontwikkeling van 
duizenden jaren hadden doorgemaakt. Het meeste 
historische aankoeksel van versteende naamvallen 
en in de loop van de tijd ontstane vaste uitdrukkin-
gen zou er nog niet zijn.” 

Sranan voor witte mensen
De ingewikkelde geschiedenis van de Surinaamse talen
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Indonesië heeft het Nederlands immers na honder-
den jaren Nederlandse overheersing niet zo’n  
vaste voet aan de grond gekregen als het Engels in 
India. 

Deki
Een andere belangrijke ontdekking van Arends be-
trof volgens Bruyn de zogenoemde ‘marrontalen’; 
‘marrons’ waren naar de oerwouden gevluchte  
slaven – het woord komt van het Spaanse cimarrón 
(‘vluchteling’). Die marrontalen waren veel minder 
geïsoleerd van het Sranan en andere creooltalen 
dan door andere geleerden was aangenomen. Het 
Saramaccaans (genoemd naar de Saramacca- 
rivier) is nu nog de meest gesproken Surinaamse 
marrontaal. Arends laat uitvoerig zien hoe die in 
de loop van de tijd voortdurend beïnvloed werd 
door het Sranan. De verschillende groepen – de  
gevluchte mensen in het oerwoud en de slaven – 
moeten dus steeds met elkaar in contact hebben 
gestaan. Zo kun je dus uit nauwkeurige bestude-
ring van de taal ook iets leren over de Surinaamse 
geschiedenis. 
 Witte mensen moeten bovendien al heel snel 
een vorm van Sranan hebben gesproken. Er werd 
in die tijd wel verschil gemaakt tussen twee varië-
teiten: ‘Bakra tongo’ en ‘Nengre tongo’, de taal van 
respectievelijk de witten en de zwarten. Bakra is 
nog steeds een Surinaams woord voor witte men-
sen, en wordt ook gebruikt in Nederlandse straat-
taal. Die variëteiten verschilden bijvoorbeeld van 
elkaar doordat de witte mensen meer woorden uit 
het Nederlands gebruikten (deki voor ‘dik’), terwijl 
de zwarte sprekers eerder bijvoorbeeld Engelstalige 
woorden gebruikten (bigi).
 Europeanen waren dus niet alleen maar negatief 
over de taal. In achttiende-eeuwse documenten 
vond Arends zelfs teksten waarin zij zich uitgespro-
ken gunstig over het Sranan uitlieten. “Deze meng-
taal”, schreef de Engelse koopman John Stedman 
bijvoorbeeld in $%&", “is zo zoet en welluidend dat 
er zelfs in het beschaafdste Europese gezelschap 
niets anders gesproken wordt in Suriname; ze is 
ook uitzonderlijk expressief en rijk aan gevoel.”

Kronkelig pad
“Jacques zou waarschijnlijk hebben gehoopt dat 
het boek ook in Suriname wordt gelezen,” zegt 
Bruyn, “en dat ook daar meer onderzoek naar het 
Surinaams plaatsvindt. Er is daar geen goede taal-
kunde-opleiding.” In ieder geval kunnen toekom-
stige onderzoekers nu voort op een stevig funda-
ment: “Jacques heeft met dit boek willen laten zien 
hoe rijk de geschiedenis van het Sranan en het  
Saramaccaans is geweest. Soms heeft hij misschien 
overdreven hoe langzaam het ontstaansproces ver-
liep. Maar de kern van zijn boek is onmiskenbaar: 
de talen van Suriname kwamen niet zomaar uit 
het niets, maar zijn via een kronkelig pad ont-
staan.” Dat is misschien niet een heel hoofdstuk, 
het is wel een conclusie.   <

Jacques Arends, Language and Slavery. A Social and Linguistic 

History of the Suriname Creoles. Amsterdam, John Benjamins, 

2017.

 De Amerikaan Derek Bickerton werd beroemd 
met deze gedachte. Hij stelde in een gerucht- 
makend werk dat creooltalen in eerste instantie 
gemaakt werden door jonge kinderen – de eerste 
generatie die de taal als moedertaal leerde. Uit al 
het materiaal van de vele talen die hun ouders 
spraken, stelden ze een nieuwe taal samen, en wel 
een die zo regelmatig mogelijk zou zijn en precies 
de onbewuste voorkeuren weerspiegelden van de 
menselijke geest. De meeste creooltalen zetten  
bijvoorbeeld zinnen in de volgorde ‘Marie eet een 
appel’ (onderwerp - werkwoord - lijdend voor-
werp) in plaats van ‘Marie een appel eet’, ‘Een  
appel Marie eet’, of enige andere volgorde. Volgens 
Bickerton weerspiegelde dat een instinctieve men-
selijke voorkeur voor grammaticale eenvoud.
 Bruyn: “Jacques wilde vooral laten zien dat de 
geschiedenis van die mengtalen veel ingewikkelder 
in elkaar zat. Dat Surinaamse talen als het Sranan 
en het Saramaccaans niet in één klap waren ont-
staan, maar veel geleidelijker. Vandaar dat er uit-
gebreid historisch onderzoek nodig was. Hoe is  
het er allemaal aan toegegaan sinds de Engelsen  
in het begin van de zeventiende eeuw hun eerste 
plantages opzetten?”

Geen volledige taal
Het is bijvoorbeeld op het eerste gezicht wonder-
lijk dat de woordenschat van het Sranan – inmid-
dels de belangrijkste omgangstaal van de meeste 
Surinamers – zo duidelijk op het Engels leunt (‘Ik 
houd van jou’ is ‘Mi lobi yu’), terwijl de Engelsen 
de kolonie slechts een korte periode – een jaar of 
dertig – hebben beheerd. Daarna zijn er eeuwen 
van Nederlands bestuur geweest. Volgens Arends 
moesten we niet over het hoofd zien dat de Engel-
sen al in het gebied aanwezig waren voor ze een 
officiële kolonie stichtten, en dat ze, anders dan 
veel bronnen toe nu toe aannamen, ook niet met-
een na de Nederlandse overname in de zeventien-
de eeuw en masse vertrokken.
 “Bovendien”, zegt Bruyn, “was Suriname ook 
onder Nederlands bestuur altijd een veeltalig  
gebied.” Zelfs de kleine witte gemeenschap was 
niet homogeen, bijvoorbeeld omdat er een relatief 
groot aantal Portugese Joden was. Alle creooltalen 
van Suriname hebben mede daardoor ook Portuge-
se woorden (katibo betekent ‘slaaf ’ in het Sranan 
en komt van het Portugese cativo ‘gevangene’).

 Het Sranan, waarvan een harde kern zich in de 
Engelse periode had gevormd, al was het toen mis-
schien nog geen volledige taal, kon zich daardoor 
ontwikkelen zonder overheersende invloed van 
één bepaalde andere Europese taal. Misschien 
kwam dit doordat de Nederlanders hun eigen taal 
nooit erg vooropstelden in hun politiek. Ook in  

“Deze mengtaal”, schreef de Engelse 
koopman John Stedman, “is uitzonder-
lijk expressief en rijk aan gevoel.”
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