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Inleiding   

Nicoline van der Sijs

Wanneer een groep mensen met een andere moeder- of thuistaal Nederlands spreekt, 
kan er als gevolg van het taalcontact tussen moedertaal en Nederlands een specifi eke 
variant van het Nederlands ontstaan, die van het Standaardnederlands of abn verschilt. 
Dit zogenoemde etnische Nederlands kan van de standaardtaal afwijken in uit-
spraak, woordvorming, woordenschat en grammatica. Voorbeelden hiervan zijn de 
uitspraak van de w met de boven- en de onderlip, zoals Surinamers en Engelsen doen 
(‘Oeat zeg je?’), constructies zoals gezellige sfeertje of ze komen minder in aanraking 
mee, en het gebruik van leenwoorden (ik heb geen zin daarin woella ‘daar heb ik echt 
geen zin in’ of adoeh, ik durf niet ‘nee hoor, ik durf niet’). 

Van etnische variëteiten of etnolecten bestaan, anders dan van dialecten of socio-
lecten (zoals vaktaal en jeugdtaal), geen recente beschrijvingen voor een algemeen 
publiek, en is er al evenmin ooit een overzichtswerk van verschenen. Dit boek wil 
in die lacune voorzien. Voor het eerst vindt men hier een beschrijving van (in alfa-
betische volgorde) het Curaçaos-Nederlands, het Indisch-Nederlands, het Jiddisch-
Nederlands, het Surinaams-Nederlands en het Turks- en Marokkaans-Nederlands; 
een apart hoofdstuk is gewijd aan het Afrikaans, dat, zoals hieronder blijkt, een bij-
zondere positie inneemt.

De genoemde variëteiten bezitten een verschillende status, geschiedenis en toe-
komst. De overeenkomst is dat het alle nog (in meerdere of mindere mate) levende 
variëteiten zijn; Jiddisch-Nederlands hoogstens in België.

Het Curaçaos-, Indisch- en Surinaams-Nederlands stammen uit de koloniale 
periode en zijn ontstaan op een ander continent; sprekers ervan zijn in de twintig-
ste eeuw naar Nederland gekomen en hebben de variëteit hier gebracht. Momenteel 
bestaan het Curaçaos- en Surinaams-Nederlands op twee continenten, terwijl het 
Indisch-Nederlands slechts voortleeft  in Nederland en geleidelijk aan het verdwij-
nen is. Dat komt doordat het Nederlands in Indonesië na de onafh ankelijkheid in 
1945 (soevereiniteitsoverdracht in 1949) is afgeschaft . Het Surinaams-Nederlands is 
momenteel vitaler dan het Curaçaos-Nederlands. Dat komt doordat op de Beneden-
windse Eilanden voornamelijk Papiaments wordt gesproken en veel minder Neder-
lands. In Suriname daarentegen worden zo veel talen gesproken, dat het Nederlands 
zich als gemeenschappelijke en unifi cerende taal een sterke positie heeft  verworven.

Het Jiddisch- (of eigenblijk beter: Joods-) Nederlands is ontstaan op Nederlandse 
bodem: vanaf de zeventiende eeuw tot in de twintigste eeuw werd in de Lage Landen 
het West-Jiddisch gesproken, dat ontstaan was uit het Duits-Jiddisch, doordat Duits-
Jiddisch sprekende joden zich hier vestigden. Het Jiddisch-Nederlands werd vooral 
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gesproken in de Amsterdamse Jodenhoek. Na de Tweede Wereldoorlog is het West-
Jiddisch defi nitief uit Nederland verdwenen, en daarmee verdween ook het Jiddisch-
Nederlands. 

Het Turks- en Marokkaans-Nederlands is het jongste verschijnsel: het is ontstaan 
nadat de eerste ‘gastarbeiders’ in de jaren zestig van de vorige eeuw naar Nederland 
kwamen. Het bestaat dus pas enige decennia, en wel alleen in Nederland, niet in 
Turkije of de Arabische landen. In dit boek wordt de eerste algemene beschrijving 
van het Turks- en Marokkaans-Nederlands gegeven, en daarbij komen de auteurs 
tot de naar mijn mening opzienbarende conclusie dat er sprake is van een universeel 
‘allochtoons’ accent dat gebaseerd is op de taal van de Marokkaanse Nederlanders 
(ongeacht of deze Arabisch of Berbers als moeder- of thuistaal bezitten) – en dat 
onderdelen van dit ‘allochtoonse’ accent ook worden overgenomen door niet-Ma-
rokkaanse allochtonen zoals Turkse Nederlanders en door sommige autochtone Ne-
derlanders. Het gaat daarbij niet alleen om leenwoorden.

Al deze variëteiten hebben voortdurend contact gehouden met het Standaard-
nederlands, en zijn hierdoor dan ook beïnvloed: het Standaardnederlands werd op 
school onderwezen en fungeerde als taal van de overheid (zie voor details Kees Groe-
neboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West, 1997).Vanaf 1857 volgden Neder-
landse joden verplicht onderwijs op openbare scholen. In 1876 werd in Suriname 
de leerplicht ingevoerd voor kinderen van 7 tot 12, en daarmee het Nederlands als 
onderwijstaal. Op Curaçao werd vanaf het eerste onderwijsreglement van 1819 het 
Nederlands als voertaal voorgeschreven. Aanvankelijk liet men Papiaments in het 
lager onderwijs oogluikend toe; vanaf 1915 echter was Nederlands de enige instruc-
tietaal in het onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2002-2003 is, na lange discus-
sies, eindelijk het Papiaments als instructietaal ingevoerd in het basisonderwijs (voor 
leerlingen van 4 tot 15 jaar). In de negentiende eeuw ten slotte volgden in Indonesië 
sommige, maar lang niet alle, kinderen Nederlands onderwijs. In 1926 werd een nieuwe 
onderwijsmethode ingevoerd die inhield dat in de eerste jaren van het lager onderwijs 
de moedertaal als voertaal werd gebruikt en in de laatste jaren het Nederlands. In 1950 
werd het Nederlands in Indonesië afgeschaft  als voertaal in het lager onderwijs, in 1951 
eveneens als voertaal in het middelbaar onderwijs.

Het Afrikaans is de enige variëteit die, in de periode van ontstaan, nauwelijks contact 
had met het Nederlands, doordat de Nederlandse kolonisten die naar de Kaap trokken, 
de contacten met Nederland en Europa verbraken. Aan de Kaap zelf werd Nederlands 
gesproken door mensen met allerlei verschillende moedertalen, zoals Maleis, Portu-
gees, Arabisch, Frans, Duits of een inheemse taal uit Afrika. Hier ontstond een etnische 
of regionale variëteit die niet meer werd aangepast aan het Nederlands. De regionale 
variëteit van het Nederlands ontwikkelde zich onder invloed van de andere talen tot 
het Afrikaans. Het Afrikaans is inmiddels een volwaardige dochtertaal van het Neder-
lands, gesproken op een ander continent. Het heeft  een geheel eigen ontwikkeling, die 
parallel loopt met die van het Standaardnederlands, waarmee het allerlei raakvlakken 
heeft  en waardoor het later, in de negentiende en twintigste eeuw, werd beïnvloed. 

Een belangrijk kenmerk van etnische variëteiten is dat zij geen eenheid vormen, 
maar dat er verschillende varianten, registers of niveaus zijn, afh ankelijk van de genera-
ties en van de groep waarbinnen men zich bevindt of de persoon met wie men spreekt. 
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Overigens is dat niet bijzonder: het geldt ook voor bijvoorbeeld de dialecten. Dialect-
sprekers passen hun dialectgebruik aan de omstandigheden aan, ze spreken ‘zuiver’ 
dialect met dorps- of stadsgenoten, regionale taal met personen uit de omgeving, en 
Standaardnederlands met mensen die geen dialect kennen. Hetzelfde doen sprekers 
van een etnische variëteit.

Andere etnische variëteiten

Wanneer we de samenstelling van de Nederlandse bevolking bezien, lijkt het niet 
uitgesloten dat er nog andere etnische variëteiten van het Nederlands bestaan dan de 
in dit boek genoemde. Op 1 januari 1999 bestond de Nederlandse bevolking volgens 
het door G. Extra en J.J. de Ruiter geredigeerde Babylon aan de Noordzee. Nieuwe 
talen in Nederland, 2001, pagina 17, uit de volgende groepen, ingedeeld op grond van 
geboorteland en nationaliteit: 

Groepen (× 1000) geboorteland nationaliteit absoluut verschil
Nederlanders 13.061 15.097 2.036
Turken 300 102 198
Marokkanen 252 129 123
Surinamers 297 11 286
Antillianen 99 – 99
Italianen 33 18 15
(voormalig) Joegoslaven 63 22 41
Spanjaarden 30 17 13
Somaliërs 27 9 18
Chinezen 28 7 21
Indonesiërs 407 8 399
overige groepen 1.163 340 823

Op grond van deze tabel zou men verwachten dat er bijvoorbeeld ook een Spaans-
Nederlandse, Italiaans-Nederlandse of Chinees-Nederlandse variëteit bestaat. Toch 
is dat, voorzover bekend, niet of nauwelijks het geval. Dat zal verschillende oorzaken 
hebben: sommige groepen, zoals de Chinezen, hebben altijd een geïsoleerd bestaan 
geleid en spreken onderling geen Nederlands maar hun moedertaal. Andere groe-
pen waren waarschijnlijk te klein (Spanjaarden, Italianen, Somaliërs en de overige 
groepen, zoals Roma en Sinti) of pasten zich snel aan de Nederlandse situatie aan 
(voormalige Joegoslaven). 

De opzet van dit boek

In principe volgen de hoofdstukken van dit boek zo veel mogelijk hetzelfde stramien. 
Eerst wordt de cultuurhistorische achtergrond van ontstaan en ontwikkeling van de 
bewuste variëteit geschetst. Hierna volgt een beschrijving van de bijzondere klanken 
waarin de variëteit afwijkt van het Standaardnederlands. De volgende paragrafen 
handelen over bijzondere woordvormingen en zinsconstructies, en over bijzondere 
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woorden in de variëteit. Vervolgens komt de status van de variëteit aan de orde en de 
houding ertegenover. Wanneer er literatuur geschreven is in de variëteit, wordt dit 
vermeld. Hierna volgt een paragraaf waarin een voorspelling staat over de toekomst 
van de variëteit en de eventuele blijvende invloed ervan op het Standaardnederlands. 
Tot slot wordt de belangrijkste literatuur over de variëteit vermeld.
 Het boek besluit met enige algemene conclusies.
 Uit dit boek blijkt hoe interessant en fascinerend etnische variëteiten zijn, maar 
ook hoe weinig er nog over bekend is. Sommigen beschouwen de afwijkingen van het 
Nederlands als taalfouten of als gebrekkige taalverwerving. Uit de bijdragen blijkt 
echter dat sommige afwijkingen systematisch voorkomen, en niet of niet per se zijn 
bepaald door de moedertaal, maar eerder door de bijzondere eigenschappen van het 
Nederlands: zo is in de variëteiten de woordvolgorde in vragende zinnen meestal 
identiek aan die van bevestigende zinnen: Wat hij doen? of Ik heb altijd gelijk ja? 
Meer hierover in het afsluitende hoofdstuk. 
 Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is er een discussie gaande over de 
vraag naar de status van het Curaçaos- en Surinaams-Nederlands; in dit boek wordt 
hieraan met name in het hoofdstuk over het Curaçaos-Nederlands aandacht besteed. 
Sommigen willen de genoemde variëteiten geheel uitbannen en vervangen door het 
Standaardnederlands, anderen willen juist bepaalde afwijkingen toelaten binnen 
het Standaardnederlands, zoals ook Zuid- en Noord-Nederlandse bijzonderheden 
als onderdeel van het Standaardnederlands zijn erkend, denk aan Zuid-Nederlandse 
woorden zoals ajuin, beenhouwer en goesting, of Noord-Nederlandse woorden zo-
als kantonrechter en wethouder, die zijn opgenomen in het Groene Boekje. Toen in 
januari 2005 de toetreding als geassocieerd lid van Suriname tot de Nederlandse 
Taalunie werd bekrachtigd, verklaarden vertegenwoordigers van de Taalunie dat dit 
onder andere zou betekenen dat er in de nieuwe druk van het Groene Boekje, die 
in 2005 verschijnt, Surinaams-Nederlandse woorden worden opgenomen. Als kans-
hebbers noemden zij onder andere cambiohouder (eigenaar van een wisselkantoor), 
cellenhuis (arrestantenlokaal), houwer (kapmes), padieboer (rijstboer), pinaren (het 
moeilijk hebben), rotishop (zaak waar roti verkocht wordt), shutters (soort raamlui-
ken), tandenschuier (tandenborstel), wiet (onkruid) en zwamp (moeras).
 Ook de status van het Turks- en Marokkaans-Nederlands is niet onomstreden, 
met name in het onderwijs. Uit dit boek blijkt echter dat deze variëteit met name 
voor de tweedegeneratiesprekers vooral duidt op taaltrots en dient als belangrijk 
middel om de groepsidentiteit te versterken. Veel jongeren die in Nederland geboren 
en getogen zijn maar van wie de ouders uit Turkije of Marokko komen, spreken vloei-
end Nederlands. In de politiek worden dergelijke jongeren allochtonen genoemd. Het 
begrip allochtoon geeft  echter geen enkele taalkundige informatie: sprekers onder de 
noemer allochtoon kunnen veel verschillende sociolinguïstische profi elen hebben: 
sommigen spreken een andere taal dan het Nederlands, maar anderen spreken weer 
alleen het Nederlands en hebben daarnaast een zeer beperkte kennis van de taal die 
hun ouders spreken, en weer anderen – de meesten – zijn op de een of andere ma-
nier twee- of meertalig. Meertalige sprekers zijn in Nederland absoluut niet nieuw 
of uniek. Immers, vele ‘autochtone’ Nederlanders spreken naast een vorm van het 
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Standaardnederlands nog het eigen lokale dialect, dat in grammatica en uitspraak 
behoorlijk van het Standaardnederlands kan verschillen. 
 Dit boek vormt een erkenning en weerspiegeling van het bestaan van een multi-
culturele samenleving met niet-regionale variëteiten van het Nederlands, die even 
belangrijk en interessant zijn als de regionale variëteiten (dialecten en stadstalen). 
Het wordt tijd dat er naast een dialectrenaissance ook een variëteitenopwaardering 
komt. Hopelijk draagt dit boek hieraan bij.
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1. Nederlands in Afrika: het Afrikaans   

Fritz Ponelis

De benaming Afrikaans is historisch afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord in de 
verbinding Afrikaans-Hollands. De benamingen Afrikaans-Hollands naast Hol-
lands en later ook Afrikaans verwezen naar de omgangstaal, en stonden tegenover 
het Hooghollands, waarmee de Nederlandse lees- en schijft aal bedoeld werd. Tot re-
delijk onlangs werden de benamingen Afrikaans en Hollands naast elkaar gebruikt, 
maar sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw heeft  de benaming Afrikaans 
het gewonnen, waarschijnlijk omdat de ‘Patriotters’, de laat-negentiende-eeuwse 
taalnationalisten, voor deze term een voorkeur hadden.

Hoewel het handig zou zijn om het verband tussen het Afrikaans en het Neder-
lands toe te lichten aan de hand van het abn of Standaardnederlands, moeten we 
rekening houden met het feit dat de term Nederlands in dit verband zowel naar het 
abn als naar de verschillende dialecten van het Nederlands verwijst. Het Afrikaans 
is een afwijkende vorm van het Nederlands, die in belangrijke opzichten met het Ne-
derlands overeenkomt, maar ook verschilt van het abn en de verzameling dialecten 
van het Nederlands.

De cultuurhistorische achtergrond van het ontstaan van het Afrikaans

Aan de zeventiende-eeuwse Kaap bevond het Nederlands zich in een meertalige situ-
atie. Onder de slaven werden Maleis en Portugees algemeen gebruikt (Franken 1953). 
Het kleine groepje Khoikhoi (vroeger in het Nederlands Hottentotten genaamd) dat 
zich vanaf het begin binnen de Kaapse koloniale gemeenschap dicht bij het fort ves-
tigde, behield zijn moedertaal, die voor de rest van de Kaapse gemeenschap vreemd 
bleef. Vanaf het voorlaatste decennium van de zeventiende eeuw werd door de Huge-
noten het Frans ingevoerd. Deze taal hield stand tot in het tweede decennium van de 
achttiende eeuw. De sterke en groeiende tegenwoordigheid van immigranten uit het 
Duitse taalgebied doet vermoeden dat variëteiten van het Hoogduits en Nederduits 
als omgangstalen aan de vroege Kaap gebruikt werden, zij het dan in zeer beperkte 
mate. Tussen deze talen bevond het Nederlands zich in een sterke positie. Ten eerste 
beheerste de Verenigde Oostindische Compagnie de administratie, de rechtspleging, 
de kerk, het (minimale) onderwijs en het schrift : op geen van deze cultuurterreinen 
werd een andere taal dan het Nederlands geduld. Ten tweede was er onder de ko-
lonisten een betrekkelijk sterke Nederlandssprekende kern die Nederlands als om-
gangstaal en lingua franca vestigde onder de andere kolonisten, slaven en Khoikhoi. 
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De Nederlandse basis van het Afrikaans

Het Afrikaans heeft  zich niet ontwikkeld uit formeel en geschreven Nederlands, 
maar uit de omgangstaal, zoals blijkt uit een verscheidenheid aan dialectische ver-
schijnselen uit oudere omgangstaal die gestigmatiseerd werden en niet in het abn 
voorkomen:

Metathesis ofwel het omzetten van een klinker en medeklinker: kerdiet (uit krediet), 
kompelment ‘compliment’ (beide nu verouderd in het Afrikaans).

De nasale uitspraak van de klinker in bijvoorbeeld dans, gons ‘gonzen’ en mens.

Jou aantrek voor abn ‘zich kleden’, beter as julle voor ‘beter dan jullie’, allenig voor ‘al-
leen’, hout kap voor ‘hout hakken’, kielie voor ‘kietelen’, wegkruipertjie voor ‘verstoppertje’ 
(Scholtz 1985).

Het predicatieve bezittelijke voornaamwoord wordt gebruikt zonder het bepaalde lid-
woord: dit is myne/joune voor ‘het is de/het mijne/jouwe’; het wederkerende gebruik van 
persoonlijke voornaamwoorden: jou bekeer voor ‘zich bekeren’ (ek het my bekeer, sy het 
haar bekeer).

De Nederlandse omgangstaal aan de vroege Kaap had een koloniale en maritieme 
kleur. Algemeen Nederlands steen is in het Afrikaans grotendeels verdrongen door 
het koloniale Nederlandse woord klip, waarvan de betekenis ‘steen/rots in de zee’ 
werd veralgemeniseerd tot ‘steen in het algemeen, ook op land’. Het Nederlandse 
keuken werd vervangen door kombuis ‘scheepskeuken’. Bepaalde ontleningen aan 
verschillende talen in het reusachtige koloniale gebied kwamen in het Afrikaans 
terecht via koloniaal Nederlands, waaronder baft a (Perzisch), kerrie (Tamil) en 
sambreel ‘paraplu’ (Portugees). 

Geografi sch kan de Nederlandse omgangstaal waaruit het Afrikaans is voortge-
komen, worden gekarakteriseerd als zuidelijk Hollands, en sociolinguïstisch als een 
dialectische koine die van het ‘zuivere’ Hollandse dialect afwijkt (Scholtz 1950). 

Het Afrikaans vertoont overeenkomst met het Hollands bezuiden het IJ. De 
Noord-Hollandse lange ee voor aa komt in het Afrikaans niet voor, vergelijk Noord-
Hollands bleese ‘blazen’ met Afrikaans blaas, Noord-Hollands dreed met Afrikaans 
draad, Noord-Hollands eevend ‘avond’ met Afrikaans aand, en Noord-Hollands 
neeld met Afrikaans naald. In het Noord-Hollands is de korte a overgegaan in e, 
vergelijk Noord-Hollands dek naast Afrikaans dak, den naast dan, ekker naast akker. 
De Noord-Hollandse verkleiningsvorm -tje in plaats van -etje komt niet voor in het 
Afrikaans, vergelijk Noord-Hollands baltje ‘balletje’ tegenover Afrikaans balletjie, 
kartje ‘karretje’ tegenover karretjie, moltje ‘molletje’ tegenover molletjie. 

Specifi ek Hollandse kenmerken van het Afrikaans zijn onder andere de volgende 
(Heeroma 1935, Kloeke 1950, Scholtz 1950):
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V-, g-, z- aan het begin van een woord worden stemloos uitgesproken als /f, s, x/, bijvoor-
beeld in veer, vroeg; gaan, gee ‘geven’; sien, sout. In het geval van de s- wordt deze ook 
gespeld, terwijl bij de v- en g- het Nederlandse spellingbeeld is gehandhaafd.

Aan het eind van een woord wordt -ie gebruikt in plaats van -je, in dankie ‘dank je’ en in 
verkleinwoorden: bakkie ‘bakje’, koppie ‘kopje’.

De variant /è/ voor de heldere lange aa wordt in het Afrikaans bewaard voor /r/: kers /kèrs/ 
voor Nederlands ‘kaars’, lantern voor ‘lantaarn’, perd voor ‘paard’, tert voor ‘taart’, werd 
voor ‘waard’. 

Afrikaans akker ‘eikel’ is een lexicaal hollandisme, dat teruggaat op Hollands aker (Kloeke 
1950: 170-2); vgl. ook Hollands klaver (elders klever) en Afrikaans klawer (Kloeke 1950: 
148), mit ‘met’ (een Afrikaanse spreektaalvariant), toon ‘teen’, en koegel (Afrikaans koeël) 
‘kogel’. Het samenvallen van leggen en liggen (Afrikaans lê) is oorspronkelijk Hollands 
(Heeroma 1935: 13-14). 

In de zeventiende eeuw is er in Holland, vooral in grotere steden als Amsterdam en 
Haarlem, een Hollandse koine, een verzorgde omgangstaal, tot stand gekomen die 
in bepaalde opzichten van het ‘platte’ dialect verschilde. ‘Platte’ verschijnselen die 
zo sterk werden gestigmatiseerd dat ze in de koine afwezig waren, ontbreken ook 
in het Afrikaans. Dat houdt in dat de ‘plat-Hollandse’ -e- voor -u- in het Afrikaans 
niet voorkomt; vergelijk Hollands breg naast Afrikaans brug, kneppel naast knuppel, 
pet naast put en reg naast rug. Hetzelfde geldt voor de ‘platte’ -ft - voor -cht-, vergelijk 
Hollands aft er ‘achter’ naast Afrikaans agter, eft er ‘echter’ naast Afrikaans egter en 
zaft  ‘zacht’ naast Afrikaans sag.
 Evenmin komt in het Afrikaans de velarisering van /n/ in hangd ‘hand’, hongd 
‘hond’, mongd ‘mond’ en ongs ‘ons’ voor. De enige uitzondering op deze regel vormt 
mangels (uit amandels). Vroeger kwam in het Afrikaans ook vengster voor, maar 
deze oude variant is inmiddels verdwenen.
 Een aantal verschijnselen komt zowel in de koine als in het Afrikaans voor. In 
gevallen als de volgende staat het Afrikaans tussen ‘plat’ Hollands aan de ene kant en 
formeel Nederlands (het abn) aan de andere.

e of a:
abn: dwars, barsten; dertig, Herman, hert, persen, vers, berg, derde, erwt.
Afrikaans: dwars, bars, hart(bees), vars; pars naast pers, dartig (ouder) naast dertig, Harman 
(ouder) naast Herman; berg, derde, ertjie.
Hollands: dwars, barsten, dartig, Harman, hart, parsen, vars, barg, darde, art.

eu of oo:
abn: door, goot, honing, noot, zoon, voor, blozen, koning, vogel, wonen, zomer.
Afrikaans: deur, geut, heuning, neut, seun; voor, bloos, koning, voël, woon, somer.
Hollands: deur, geut, heuning, neut, seun, veur, bleuzen, keuning, veugel, weunen, seumer.
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wr of fr:
abn: wrang, wrat, wroeten, wrijven, wreed, wraak, wrok, wrak.
Afrikaans: vrank, vrat, vroetel, vryf; wreed, wraak, wrok, wrak.
Hollands: vrang, vrat, vroeten, vrijven, vreed, vraak, vrok, vrak.

De Hollandse koine, en het Afrikaans, hebben ge- als voorvoegsel van het voltooide 
deelwoord, bijvoorbeeld gebeurd, en niet ebeurd of beurd, zoals in verschillende Ne-
derlandse dialecten voorkomt. Het wegvallen van een slot-t in bijvoorbeeld Afri-
kaans kos ‘kost’ en vas ‘vast’, een verschijnsel dat reeds in de zeventiende eeuw diep 
op het Afrikaans had ingewerkt, was niet zozeer kenmerkend voor ‘plat’ Hollands, 
als wel voor de Hollandse koine. Goeman (1999: 9) toont aan dat dit verschijnsel 
van de zestiende tot de achttiende eeuw eerder een stedelijke dan een plattelandse 
verspreiding had.

Van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw was het Nederlands aan 
de Kaap en in het latere Zuid-Afrika een cultuurtaal. In Europees Nederlands was 
het stilistische verschil tussen cultuur- en omgangstaal, naar gelang het dialect, vrij 
scherp, maar aan de Kaap was de afstand nog veel groter. Ten eerste was de cultuur-
taal aan de Kaap grotendeels een offi  ciële code: buiten het ambtelijke terrein waren 
er weinig domeinen – bijvoorbeeld kranten, literatuur of toneel – waarop het Neder-
lands gebruikt werd. Ten tweede had de gewone Kaapse bevolking weinig toegang tot 
formeel Nederlands, hoofdzakelijk vanwege de uiterst lage graad van alfabetisering.

Het formele Nederlands was de schrijft aal van de Compagnie en werd in alle of-
fi ciële functies gebruikt: rechtspraak, notulering (onder meer bij de Politieke Raad 
– de hoogste gezagsinstantie aan de Kaap –, de Raad van Justitie en de Weeskamer) 
en in alle vormen van ambtelijke correspondentie met de bevolking. De offi  ciële 
documenten van de Compagnie werden geschreven in plechtstatige kanselarijtaal. 
De teksten bevatten lange, gecompliceerde zinnen met veel deelwoordconstructies 
en geleerde ontleningen aan het Frans. Het formele Nederlands werd aan de Kaap 
ook als leestaal gebruikt, zij het dan in bijzonder beperkte mate, aangezien een goed 
ontwikkelde leescultuur ontbrak (Ponelis 1996: 88 – 89). Nederlands was ook kerk-
taal aan de Kaap. De centrale kerktekst, de Statenbijbel, werd algemeen gebruikt, 
maar stilistisch was de taal van de Statenbijbel even ver van het taalgebruik van de 
bevolking verwijderd als de kanselarijtaal van de Compagnie. Het Kaapse onderwijs 
was zo minimaal dat het weinig bijdroeg aan de verspreiding van het formele Neder-
lands. Het gevolg is dat er aan de Kaap tussen de Afrikaans-Hollandse omgangstaal 
en de formele Nederlandse cultuurtaal een grote kloof bestond die aan het licht komt 
in het gebroken Nederlands waarin de teksten van gewone burgers gesteld waren. 

Zowel Hesseling (1923) als Kloeke (1950) gingen ervan uit dat de Nederlandse 
cultuurtaal (de taal van de Statenbijbel, schooltaal, lees- en schrijft aal) een grote bij-
drage had geleverd aan het vroege Afrikaans. Een voorbeeld dat door Kloeke (1950: 
100-110) wordt besproken, is de verspreiding van aar en er in het Afrikaans. Aan de 
ene kant heeft  het Afrikaans er-vormen: erdewerk ‘aardewerk’, regverdig ‘rechtvaar-
dig’, stert ‘staart’, kers ‘kaars’, lantern ‘lantaarn’, pêrel ‘parel’, perd ‘paard’, tert ‘taart’. 
Maar aan de andere kant heeft  het Afrikaans ook aar-vormen: aarde, baard, kaart, 
Maart, skaars, swaard, vaardig. Kloeke zegt hierover (p. 104): 
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Het feit, dat er in het Afrikaans zowel aar-woorden als er (èèr)-woorden zijn, is dunkt me 
een aanwijzing voor de dubbele herkomst van het Afrikaans, nl. enerzijds uit dialectspre-
kende milieus en anderzijds uit ‘hoog’-Hollandse milieus die dan wel zullen moeten wor-
den gezocht in het ambtelijke deel der latere koloniale bevolking. Hierbij mag ook worden 
gedacht aan invloed van kerk en school […].

Het is echter waarschijnlijker dat het hier niet gaat om cultuurinvloed aan de Kaap, 
maar om de vorming, binnen het Nederlandse taalgebied, van een koine, een ver-
zorgde omgangstaal, waarin stilistisch hogere verschijnselen werden opgenomen, 
zoals boven werd uiteengezet. De cultuurtaal, vooral het abn, oefende wel in de ne-
gentiende eeuw en later een grote invloed op het Afrikaans uit; vergelijk hierna. 

Eigen Afrikaanse ontwikkelingen

Er bestaat, zoals aangetoond, onmiskenbaar verband tussen het Afrikaans en het 
Nederlands, maar er zijn ook duidelijke verschillen door zowel eigen ontwikkelingen 
in het Afrikaans als contact met en ontlening aan andere talen.

Het wegvallen van een slot-t, bijvoorbeeld in kis ‘kist’ en zach ‘zacht’, komt in dia-
lecten van het Nederlands als variabel verschijnsel voor, wat met zich meebrengt dat 
vormen met -t naast vormen zonder -t voorkomen: kist naast kis, zacht naast zach, 
hij loopt naast hij loop, gemaakt naast gemaak (Goeman 1999: 5). In het Afrikaans 
is de variabiliteit verdwenen: in alle gevallen is de slot-t weggevallen: kis, sag, loop, 
gemaak. 

Het wegvallen van slot-t had invloed zowel op de verbogen werkwoordsvormen 
als op de zelfstandige naamwoorden. Vergelijk de persoonsvormen (hy/sy) loop, 
maak, leef, moes, de voltooide deelwoorden gemaak, geleef, en de zelfstandige naam-
woorden gesig, nag, reg, vrug; landdros, kis, nes; geskrif, graf, skof; distrik, kontrak, 
mark, respek; hemp, resep, stip.

Het wegvallen van de -t, dat waarschijnlijk tegen het begin van de achttiende eeuw 
was afgelopen, had tot gevolg dat er naast enkelvoudige zelfstandige naamwoorden 
zonder -t meervouden voorkomen waarin de t terugkomt, vergelijk gesig – gesigte, 
nag – nagte, vrug – vrugte; landdros – landdroste, kis – kiste; geskrif – geskrift e. Het-
zelfde geldt voor bijvoeglijke naamwoorden, vergelijk reg, stip naast de verbogen vor-
men regte, stipte. 

Door letteruitspraak en abn-invloed is de slot-t in bepaalde vormen hersteld: 
Badenhorst, Engelbrecht, Lambrecht; agt; maagd; beleefd, beskaafd, gebelgd. In vroege 
Engelse ontleningen is de slot-t verdwenen: kompos ‘compost’, kondensmelk ‘conden-
sed milk’, konnek ‘connect’. Maar de huidige tendens is om de t in deze ontleningen 
te behouden: act, lift , trust, twist, toast.

Ook het wegvallen van een g tussen een klinker, tweeklank of r, en een sjwa is een 
Afrikaanse ontwikkeling, vergelijk:

hael ‘hagel’, leë ‘lege’, maer ‘mager’, moontlik ‘mogelijk’, oë ‘ogen’
duie ‘duigen’, reier ‘reiger’, ruie ‘ruige’, weier ‘weigeren’
bêre ‘bergen’, gorrel ‘gorgelen’, orrel ‘orgel’, môre ‘morgen’
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De g verdwijnt in meervouden en verbogen bijvoeglijke naamwoorden voor de uit-
gangs-e, waardoor alternaties als de volgende tot stand komen:

brug – brûe, dag – dae, oog – oë, vlieg – vlieë
hoog – hoë, laag – lae, leeg – leë

Een v vervalt in dezelfde posities als de g:
aand ‘avond’ (uit awend), bly ‘blijven’ (uit blywe), bo ‘boven’, oond ‘oven’ (met toegevoegde 
-d, uit owend), swael ‘swaluw; zwavel’, toor ‘toveren’
hê ‘hebben’ (uit hewwe, ontstaan uit hebbe), kaalgaar ‘kabelgaren’ 

Het wegvallen van zowel de g als de v is in geringe mate variabel:
mae, maghe ‘magen’; oë, oghe ‘ogen’
oliewenhout, olienhout ‘wilde olijf ’; swael, swawel ‘zwavel’; toor, tower ‘toveren’

‘Rotasering’ is een variabel proces waarbij een d in r overgaat. Het komt in de in-
formele spreektaal voor, zowel binnen woorden als in zinsverband. Zo veranderen 
Adam in Aram, medisyne in mirresyne, middag in mirrag, nodig in norig, padda ‘pad’ 
in parra, stadig in starig. Bottel ‘fl es’ is via boddel veranderd in borrel en skottel ‘scho-
tel’ via skoddel in skorrel. Andere veranderingen zijn:

byrie huis (uit by die huis) ‘bij het huis’, kyra (uit kyk daar), merrie voet (uit met die voet), 
nouriedag (uit nou die dag) ‘onlangs’, torrat (uit totdat)

De lange e en o worden in het Afrikaans onder uiteenlopende voorwaarden uitge-
sproken als /i/ respectievelijk /u/; dit is kenmerkend voor het Kaapse dialect: 

gie (uit gee) ‘geven’, tie (uit tee); boe (uit bo) ‘boven’, soe (uit so) ‘zo’
bliek ‘bleek’, lieg ‘leeg’; boeg ‘boog’, hoeg ‘hoog’
lief (uit leef) ‘leven’, siep ‘seep’; kloef ‘kloof ’, loep (uit loop) ‘lopen’

Deze verandering vindt nog steeds plaats, vooral onder oudere dialectsprekers, maar 
onder jongeren wordt ze door invloed van het Algemeen Beschaafde Afrikaans (aba) 
beperkt. Afgezien van deze dialectspecifi eke verandering kent het Afrikaans nog an-
dere klinkerveranderingen. In verkleinwoorden, dus voor -tjie, gaat beklemtoonde 
/e:/ over in /i:/ (de dubbele punt na de klinker geeft  aan dat het gaat om een lange 
klinker):

/kafi :ki/ voor kafeetjie, pi:ki voor peetjie (van Peet ‘duivel’), /sti:ŋki/ voor steentjie, /si:ŋki/ 
voor seentjie (uit seuntjie) ‘zoontje’

Onbeklemtoonde /o:/ wordt /u/. De beklemtoonde /o:/ van diagnose staat in diagnoseer 
voor de klemtoon en verandert dan in /u/: /dijaxnuse:r/. Op dezelfde wijze wisselen 
/o:/ en /u/ elkaar af in de volgende woorden:

ekonomies – ekonomie, kontrole – kontroleer, riool – riolering, simfonies – simfonie

De verandering komt zowel voor als na de beklemtoonde lettergreep voor:
bokaal, gorilla, hotel, Johannes, komeet, koraal, lokaal, model
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bruto, Christo, deposito, eggo ‘echo’, foto, legio, Nico, radio
agro-, biblio-, chrono-, demo-, porno-

De Afrikaanse woordenschat

Wat de woordenschat betreft  sluit het Afrikaans zich bijzonder nauw aan bij het Ne-
derlands. Dat blijkt uit de overeenkomsten in de lijst van ‘kernwoorden’, woorden die 
in alle talen tot de centrale woordenschat behoren en verwijzen naar de alledaagse, 
onmiddellijke, voor alle tijden en plaatsen geldende belevingswereld van de mens, 
waaronder de volgende: aarde, al, berg, blaf, daar, derm ‘darm’, dier, drie, een, en, 
geel, glad, groen, hare, hemel, hier, hond, huis, koud, lag ‘lachen’, lank ‘lang’, lewer, 
maag, mond, nek, neus, rooi ‘rood’, sand, sleg ‘slecht’, son, swaar, swart, twee, vier, 
vloei ‘vloeien’, vuur. De lexicale continuïteit blijkt ook uit het feit dat de woordvor-
mingsprocédés (afl eiding en samenstelling) van het Afrikaans overeenkomen met 
die in het Nederlands. In het Afrikaans worden talloze nieuwe afl eidingen en samen-
stellingen gevormd volgens de bestaande, overgeleverde patronen:

aanpaksel, afsaksel, kousel ‘wat gekauwd is’, leksel ‘wat gelekt is’, vandaar: ‘een beetje’
jukskei ‘jukschei, jukpen’, koringsaaityd ‘korenzaaitijd’, matjieshuis ‘mattenhuis, mat-
tenhut’, sonskynweer ‘zonneschijnweer’; Bergrivier, Moordenaarskaroo (karoo ‘woestenij’ 
is een Khoikhoi woord), Tafelberg, Vier-en-Twintig-Riviere; assegaaihout  ‘soort boom’, 
bobbejaankers ‘baviaankers’, doringboom ‘doornboom’; bloubok ‘blauwbok’, bontebok, 
erdvark ‘aardvarken’, rooikat ‘rodekat’; beesmis ‘beestenmest, koeienmest’, blomtyd ‘bloe-
mentijd’, hoendervoer, padkos ‘voedsel voor onderweg’, suikerbier, uitspantyd, vanggat 
‘vangkuil’, waryer ‘voerman’

De grootste verschillen tussen de Afrikaanse en de Nederlandse woordenschat wor-
den veroorzaakt doordat het Afrikaans woorden heeft  geleend uit een grote hoeveel-
heid talen waarmee het in contact staat (Maleis, Portugees, Khoikhoi en Engels).

Maleis: baie ‘veel, zeer’, bobotie ‘vleesgerecht’, piering ‘schoteltje’, soebat ‘smeken’
Portugees: baba ‘baby’, bredie ‘gerecht’, nooi ‘meisje’, tamaai ‘groot’, tarentaal ‘parelhoen’, 
tronk ‘gevangenis’
Khoikhoi: plantennamen als boegoe, dagga, kanna; dierennamen als: geitjie, koedoe, 
oorbietjie
Aan het Engels wordt sinds de negentiende eeuw uitgebreid ontleend: 
anyway, baby, bubblegum, chat, dim, drein, easy, fi ght, fl avour, fool, four-by-four, game, 
gap, groceries, heater, hosepipe, image, keen, lawn, mushrooms, nonsense, OK, puncture, 
relax, serious, smile, stupid, tissue, toast, tough, vanilla, volunteer, waiter, waterproof, yes, 
zigzag, zip

Taalcontact, in de vorm van creolisering, heeft  geleid tot een ingrijpende verandering 
van de aanwijzende voornaamwoorden. Door creolisering is het onderscheid tussen 
de- en het-woorden opgeheven, dus ook tussen dit/dat en deze/die. Hierdoor is een 
geheel nieuw systeem ontstaan, waarin hierdie ‘deze, dit’ contrasteert met daardie 
‘die, dat’. Deze nieuwe aanwijzende voornaamwoorden zijn samenstellingen die op-
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gebouwd zijn uit de bijwoorden van plaats hier- en daar- (die ‘dichtbij’ respectievelijk 
‘afgelegen’ aanduiden) en het bepaalde lidwoord die.

De zinsbouw van het Afrikaans

De zinsbouw van het Afrikaans is voor een groot deel gebaseerd op die van het Ne-
derlands. Zo bestaat er in de woordvolgorde grote overeenkomst tussen de twee talen. 
Het werkwoord staat op de eerste plaats van de zin in algemene vraagzinnen: GAAN 
julle iets daaraan doen? IS dit waar? In bevestigende zinnen staat het werkwoord op 
de tweede plaats, na het onderwerp of andere elementen: Julle MOET iets daaraan 
doen. Iets MOET julle daaraan doen. In bijzinnen staat het werkwoord aan het einde 
van de zin: … dat julle iets DOEN; … dat dit waar IS.

Het Afrikaans gebruikt in vragende zinnen W-vormen (wie, wat, waar, wanneer), 
die aan het begin van de zin worden geplaatst: Wanneer het dit gebeur? 

In verbinding met voorzetsels worden er ‘voornaamwoordelijke bijwoorden’ 
(R-voornaamwoorden) gebruikt, dus daarin, daaruit, daaroor ‘daarover’, daarvan; 
waarin, waaruit, waaroor, waarvan. 

Maar de zinsbouw van het Afrikaans bevat ook veel syntactische vernieuwingen, 
die onder andere toe te schrijven zijn aan taalcontact. Hieronder de belangrijkste 
voorbeelden hiervan.

Tweeledige verbindingen van bepaalde werkwoorden komen voor in de eerste of 
tweede zinspositie: 

Gaan lees sy vandag die boek? ‘Gaat zij vandaag het boek lezen?’
Toe kom staan hy styf teen my stoel ‘Toen kwam ie dicht bij m’n stoel staan’

Een nieuw onderschikkend voegwoord wat is ontstaan, dat met dat concurreert: 
Dit is hier dat dit gebeur het
Dit is hier wat dit gebeur het

In bijzinnen breidt het terrein van het betrekkelijk voornaamwoord wat zich steeds 
meer uit:

joernaliste wat gereageer het
ouers wie se/ wat se kinders kwalifi seer
sakkies waarin alles gesit word/ wat alles in gesit word

De verbuiging van attributieve bijvoeglijke naamwoorden is behouden, maar gron-
dig omgebouwd. Een van de variabelen is de lengte van het bijvoeglijke naamwoord: 
korte (eenlettergrepige) bijvoeglijke naamwoorden blijven onverbogen, langere bij-
voeglijke naamwoorden worden verbogen:

blou berge, diep rivier, suur pruim
skilderagtige berge, kronkelende rivier, smaaklike pruim

Als het lijdend voorwerp een persoon is, wordt dit verbonden met vir:
Ek ken vir Sarie ‘ik ken Sarie’
Help vir hom, asseblief ‘help hem alstublieft ’
Vir haar sal geen werkgewer aanstel nie ‘geen werkgever zal haar aanstellen’

De onvoltooid verleden tijd op -de/-te is (door creolisering) verdwenen, en het vol-
tooid deelwoord wordt als verleden tijd gebruikt: Het André Brink Lobola vir die lewe 

Wereldnederlands#3.indd   22Wereldnederlands#3.indd   22 30-03-2005   17:22:3630-03-2005   17:22:36



23

nederlands in afrika: het afrikaans

in Parys geskryf? betekent zowel  ‘Schreef André Brink Lobola vir die lewe in Parijs?’ 
als ‘Heeft  André Brink Lobola vir die lewe in Parijs geschreven?’

Ontkenningen worden afgesloten door nie:
Dit het nooit gebeur nie ‘dit is nooit gebeurd’
Hulle kon hom nêrens vind nie ‘ze konden hem nergens vinden’
Die voorstel het geen byval gevind nie ‘het voorstel heeft  geen bijval gevonden’

Een verbod bevat het hulpwerkwoord moet:
Moet jou nie daaraan steur nie ‘je moet je er niet aan storen’
Moet haar nie raadpleeg nie ‘je moet haar niet raadplegen’

De bezittelijke constructie met se heeft  raakpunten met het Hollands waaruit het 
Afrikaans is voortgekomen, maar is aanzienlijk uitgebreid, waarschijnlijk onder 
de invloed van het Khoikhoi en Laagportugees, vergelijk Jan se hoed ‘Jan z’n hoed’, 
Marie se kind ‘Marie d’r kind’, die tafel se poot ‘de tafel z’n poot, de poot van de tafel’, 
en evenzo die skip se anker, die huis se dak.

Verschillen binnen het Afrikaans

Het Afrikaans is stilistisch, sociaal en geografi sch vrij gediff erentieerd. Tot aan het 
begin van de twintigste eeuw ontbrak het het Afrikaans aan een eigen cultuurtaal. 
In die tijd werden het abn en het Engels als cultuurtalen door Afrikaanssprekenden 
gebruikt. Met de ontwikkeling van het aba is begonnen in de laatste decennia van 
de negentiende eeuw, en het proces kreeg veel grotere vaart na de Boerenoorlog van 
1899-1902. Het aba en de omgangstaal lopen hoe langer hoe scherper uiteen. Het 
aba is uiterst puristisch ten aanzien van de invloed van het Engels en staat onder 
diepgaande abn-invloed. Voor de Afrikaanse spreektaal geldt het omgekeerde: deze 
ondergaat minimale Nederlandse invloed, maar neemt steeds meer Engelse invloe-
den op.

De onderstaande teksten illustreren het grote verschil tussen het aba en de sterk 
door Engels beïnvloede omgangstaal. De volgende tekst uit het dagblad Die Burger is 
in het aba geschreven:

Vredesprys
(Die Burger 12 oktober 2004)

Die toekenning van die Nobelprys vir Vrede aan dr. Wangari Maathai, Kenia se minister 
van omgewingsake, is veral weens twee redes insiggewend.

Dit is die eerste keer dat die vredesprys aan ’n omgewingstryder toegeken word. Daarmee 
word ’n sterk boodskap uitgestuur oor die waarde wat geheg word aan pogings om die 
mens in harmonie met die natuur – die oorsprong van sy hulpbronne – te laat leef. Vrede 
op aarde sal immers nie moontlik wees as lewegewende hulpbronne begin opraak nie. 

Maathai se Groen Gordel-beweging beywer hom al bykans dertig jaar lank om gemeens-
kapsontwikkeling en omgewingsbewaring te kombineer. In die proses is onder meer sowat 
dertig miljoen bome geplant om ontbossing en erosie in talle Afrika-lande te keer, dui-
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sende kwekerye begin en derduisende vroue deur werkskepping en ’n beter lewensgehalte 
bemagtig.

Die toekenning van die gesogte vredesprys aan Maathai is ook van groot belang omdat sy 
die eerste vrou uit Afrika is wat op dié wyse vereer word. […]

In het Nederlands vertaald:
Prijs voor de Vrede

(Die Burger 12 oktober 2004)

De toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan dr. Wangari Maathai, de minister van 
Milieu van Kenia, is vooral om twee redenen van belang.

Dit is de eerste keer dat de Prijs voor de vrede wordt toegekend aan een milieuactivist. 
Daarmee wordt een sterke boodschap uitgezonden over de waarde die gehecht wordt aan 
pogingen om de mens te laten leven in harmonie met de natuur – de oorsprong van zijn 
hulpbronnen. Vrede op aarde zal immers nooit mogelijk zijn als levensgevende hulpbron-
nen beginnen op te raken. 

De Green Belt Movement van Maathai beijvert zich al bijna dertig jaar om duurzame ont-
wikkeling te combineren met milieubescherming. Hierbij zijn onder meer bijna dertig mil-
joen bomen geplant om ontbossing en erosie in talloze Afrikaanse landen tegen te gaan, 
er zijn duizenden kwekerijen opgericht en er zijn vele duizenden banen geschapen voor 
vrouwen, waardoor hun levensomstandigheden verbeterd zijn.

De toekenning van de gewilde Prijs voor de vrede aan Maathai is ook van groot belang 
omdat zij de eerste vrouw uit Afrika is die op deze wijze is geëerd. […]

De Afrikaanse spreektaal komt naar voren uit het volgende fragment uit het tijd-
schrift  S’Camto dat op jongeren gericht is en waarin allerlei kwesties die voor de 
jeugd actueel worden geacht (aids, seksueel gedrag, discipline, milieubescherming) 
worden besproken. De term s’camto betekent ‘mengeltaal, slangtaal’. 

Omgewingsbewaring
(S’Camto, februari 2003)

Omgewingsbewaring is ’n joke. Dis die feeling van baie communities wie se living space te 
pieces gegaan het na die apartheid government honderde swartmense in klein plattelandse 
en stedelike gebiede ingecram het sonder om veel te worry oor waar hulle water en toilette 
sal kry, waar hulle groente kan aanplant en kan speel. Ons legacy is een van sulphur fi lled 
air in groot stede, besoedelde riviere en landskappe gescar deur erosie. Is omgewingsbewa-
ring net ’n luxury vir mense met geld?

OK, hier is ’n message vir die ouer mense daar buite: ‘Hou op om ons toekoms op te fok!’ 
Geen disrespect bedoel nie, maar is dit duidelik genoeg vir julle? OK, ek kan hoor hoe 
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julle moan oor die choice of language, opgevolg deur ’n lang, boring lecture oor hoe julle 
disapprove van die klere wat ons dra, die musiek wat ons luister, die klubs waarheen ons 
gaan en ons bad attitudes.

Wel, weet julle wat? Ons is nie monsters nie. As julle actually met ons gepraat het, sou julle 
uitvind dat ons net ’n veilige future wil hê met goeie education, ’n stable job en ’n happy 
familie. Hoe gaan ons dit regkry in die wêreld waarin ons leef? […]

In het Nederlands vertaald:
Milieubescherming

(S’Camto, februari 2003)

Milieubescherming stelt niets voor. Dat is het gevoel van vele gemeenschappen wier leef-
ruimte verloren is gegaan nadat het apartheidsregime honderden zwarten in kleine plat-
telandse en stedelijke gebieden opeen heeft  gepakt zonder zich erom te bekommeren waar 
zij stromend water kunnen verkrijgen, waar zij hun groenten kunnen verplanten en waar 
zij kunnen spelen. Onze erfenis is een door zwavel vervuilde lucht in de grote steden, be-
zoedelde rivieren en landschappen die door erosie zijn aangetast. Is milieubescherming 
niet een luxe voor mensen met geld?

Okay, hier is een boodschap voor de ouderen: ‘Hou ermee op om onze toekomst te verzie-
ken!’ Dit is niet onbeleefd bedoeld, maar is dit duidelijk genoeg voor jullie? Oké, ik kan jul-
lie horen klagen over het taalgebruik, gevolgd door een lange vervelende preek over jullie 
afk eer van de kleren die wij dragen, de muziek waarnaar wij luisteren, de clubs waarheen 
wij gaan en onze slechte gewoontes.

Weten jullie wat? Wij zijn geen monsters. Als jullie werkelijk met ons hadden gepraat, 
zouden jullie erachter zijn gekomen dat wij alleen een veilige toekomst willen hebben met 
een goede opleiding, een vaste baan en een gelukkig gezin. Hoe gaat ons dit lukken in de 
wereld waarin wij leven? […]

Op spreektaalniveau worden er drie streektalen onderscheiden. Noordwestelijk of 
Namakwalands Afrikaans komt voor in een brede kuststrook van 200 km ten noor-
den van Kaapstad tot in het zuiden van Namibië. Dit dialect wordt gekenmerkt door 
aanzienlijke invloed van het Khoikhoi: het is ontstaan in het gebied waar de concen-
tratie Khoikhoi-sprekers heel lang dicht gebleven is en waar tot heden toe Khoikhoi 
in de vorm van Nama wordt gesproken. Als voorbeeld kan de volgende tekst gelden, 
waarin de verteller verhaalt over de leeuwenjacht met zijn vader. 

Hoe oens lous lôp gaskiet had
(Le Roux en Pienaar 1927: 234)

Dat geheuge my nog goed hoe eek mit my tata sam lôp lous gaskiet had. Die goete had mos 
hier gekriewel in die dage. Piet Reingoed had oek mit hy se seuns en ’n paar newe samga-
gaan. Vroe-vroe had oens opgastaan om te die deeng lôp vôrlê.
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Net mit die wat die son hy se baard daar uutsteek, was oens by die klompie boompietjies, 
waar oens gerekend had hy moet wees.

Eek was nog mar ’n kêreltjie en had vreeslik gabang vir die ongedier. Soutjies had oens die 
bôme omgesingel. Partys moes deuskant bly om te die dier uutja, en my tata en eek en ’n 
paar van die beste skeuterse moes anderkant lôp vôrlê. […]

In het Nederlands vertaald:

Hoe wij op leeuwen hebben gejaagd

Ik herinner me nog goed hoe ik met m’n  vader op leeuwen heb gejaagd. Ze kwamen in die 
tijd in groten getale hier voor. Piet Reingoed was ook meegegaan, met zijn zonen en enkele 
mannen. We waren heel vroeg opgestaan om de dieren te belagen.

Pas na zonsopgang bereikten wij het bosje waar we vermoedden dat de leeuw zich be-
vond.

Ik was nog maar een jongen en vreesde het ondier. Stilletjes omsingelden wij de bomen. 
Een groepje bleef aan deze kant van de bomen om het dier op te drijven, en mijn vader en 
ik en een paar van de beste schutters stonden aan de andere kant te wachten. […]

Zuidwestelijk of Kaaps Afrikaans wordt gesproken in het oorspronkelijke vestigings-
gebied van het Afrikaans, in een straal van 200 km rond Kaapstad. Vergelijk de on-
derstaande tekst. 

Lytest biesagheidsbazz hou nie werkers hostage
(Peter Snyders: ‘Kopstukke’; Die Burger 1 juli 2004)

Base word al net soes kunsekkedemieks: Hulle’s gedurag biesag met nuwe teories oor ma-
nagement of kuns. Hulle hou al hierdie seminaars waar die base ten minste lekker paartie 
terwyl hulle met ’n vollende dous humor presentations aanhoor van die lytest biesagheids-
bazz. En voor hulle iens die mânuel oepgemaak het, is hulle weer weg Drakensberge of 
Swaziland toe vir die volgende bestuurstaail. Maar nie ammil het daai opportunitie om na 
daai ekskusies vir ’n paartjie en wegbriek vannie werk te gaan nie […].

Squirrel was in charge van die Quality Control laboratorium. Daar was so ’n stuk of twaalf 
tegnici wat onner Squirrel se managerskap gevallet. Maar Squirrel het nie van sy dood-
loepdjop gehou nie al het hy b’n groot sukses daarvan gemaak omdat hy altyd sy werkers 
empower. Hy wou trug gaan om ’n chemus se werk te doen al moet hy tata sê vir sy taitel. 
Soe toe skep hy die pos van supervisor. […]

In het Nederlands vertaald:

Wereldnederlands#3.indd   26Wereldnederlands#3.indd   26 30-03-2005   17:22:3930-03-2005   17:22:39



27

nederlands in afrika: het afrikaans

De jongste bedrijfstruc kan werknemers geen zier schelen

Bazen gedragen zich steeds meer als alfawetenschappers: ze houden zich voortdurend be-
zig met nieuwe theorieën over management of kunst. Er worden seminars gehouden waar 
uitgerekend de bazen gezellig kunnen verkeren terwijl ze meesmuilend lezingen over de 
jongste business buzz aanhoren. En nog voordat ze de handleiding hebben opengeslagen, 
zijn ze alweer naar de Drakensbergen of naar Swaziland vertrokken voor het volgende 
nieuwtje. Maar het is niet iedereen beschoren om zijn werk te verlaten met dergelijke 
smoesjes voor een fuif of een vakantie. […]

Squirrel stond aan het hoofd van een centrum voor kwaliteitscontrole, met een stuk of 
twaalf technici onder zich. Maar Squirrel hield niet van zijn uitzichtloze baan, hoewel hij 
erin geslaagd was om het potentieel van zijn ondergeschikten te bevorderen. Hij wilde 
terug naar zijn vorige baan als scheikundige, al zou hij dan afstand moeten doen van zijn 
titel. Daarom schiep hij de functie van supervisor. […]

Het oostelijke dialect is verspreid over het grootste gebied: het binnenland met in-
begrip van de provincie Gauteng (het gebied rond Johannesburg en Pretoria), het 
economische hart van Zuid-Afrika. Het staat het dichtst bij het aba, aangezien dit 
dialect de basis vormt van het aba. Desalniettemin is er duidelijk verschil, vooral 
wat de mate van Engelse en abn-invloed op deze twee variëteiten betreft . 

Afgezien van deze drie dialecten is er onder vreemdetaalgebruikers van het Afri-
kaans een geheel eigen vorm van Afrikaanse omgangstaal ontstaan, die Flaaitaal 
(van Engels fl y ‘gewiekst’) of Tsotsitaal (van tsotsi ‘jonge crimineel’) heet. Deze vari-
eteit van het Afrikaans is beperkt tot de steden van Gauteng, vooral als lingua franca 
onder mannelijke zwarte jongeren.

Flaaitaal is niet de moedertaal van de gebruikers ervan, terwijl het Engels hun 
belangrijkste lingua franca is. Daarnaast wordt Flaaitaal ook door misdadigers (tsot-
si’s) en in gevangenissen gehanteerd. Flaaitaal wordt vooral geassocieerd met zwart 
en stedelijk. De gebruikers van Flaaitaal onderscheiden zich zowel van moedertaalge-
bruikers van het Afrikaans als van zwarten die vanuit het platteland naar de stad zijn 
gemigreerd – deze nieuwe migranten kennen geen Afrikaans of spreken een variëteit 
van het Afrikaans die van Flaaitaal verschilt. Vandaar dat Flaaitaal voor buitenstaan-
ders ontoegankelijk is en in zekere mate als geheimtaal fungeert ter aanduiding van 
de exclusiviteit van de groep die Flaaitaal gebruikt. Deze eigenheid wordt ten eerste 
bereikt door het betrekkelijk grote aantal ontleningen aan Bantoetalen, waaronder 
dlas ‘huis’, zwakal ‘horen, luisteren’, bomba ‘trein’. Ten tweede worden vervormin-
gen gebruikt; zo worden begin- en slotmedeklinkers in woorden vervangen door m 
of n: vang ‘vangen’ wordt mang, baadjie ‘jasje’ wordt maitjie, twaalf wordt nwaalf, 
met wordt moet en vervolgens moen. Flaaitaal is reeds vroeg in de twintigste eeuw 
ontstaan onder de invloed van de Oorlamsen (zwarten met het Afrikaans als moe-
dertaal) en kleurlingen. In de beruchte amalaitabendes (van Engels light) hebben 
kleurlingen een belangrijke rol gespeeld. 
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De huidige positie van het Afrikaans en de toekomst ervan

Het Afrikaans wordt als moedertaal gebruikt door ongeveer zes miljoen mensen uit 
een totale bevolking van veertig miljoen, wat betekent dat Afrikaanssprekenden de 
derde grootste taalgroep in het land zijn, na de Zulu’s (negen miljoen) en de Xhosa’s 
(acht miljoen). Ongeveer een derde van de Afrikaanse sprekers woont in de provin-
cie West-Kaap, het historische centrum van de taal, een zesde woont in Gauteng, 
terwijl de overblijvende sprekers over het hele land verspreid zijn (zie de kaart). Sinds 
het begin van de twintigste eeuw heeft  de meerderheid van de Afrikaanssprekenden 
zich in de steden gevestigd, waar de concurrentie met het Engels – verreweg de be-
langrijkste stadstaal – steeds feller is geworden.

De Afrikaanse taalgroep is sociaal uiterst gediff erentieerd. Afrikaanssprekenden zijn 
verspreid over alle traditionele ‘bevolkingsgroepen’: ongeveer een gelijk getal ‘blan-
ken’ en ‘kleurlingen’, met zowat honderdduizend Afrikaanssprekende ‘zwarten’. Ze 
zijn verspreid over alle politieke partijen, van het ANC tot Vryheidsfront Plus, en ze 
zijn vertegenwoordigd in verreweg de meeste religieuze groepen, zowel christelijke 
als islamitische, in de katholieke, methodistische en baptistenkerk, de gereformeerde 
en pinksterkerken.

Het Afrikanernationalisme heeft , door middel van het Afrikaans, solidariteit be-
werkstelligd onder Afrikaners (‘blanke’ Afrikaanssprekenden), waardoor de Natio-
nale Partij in 1948 aan de macht is gekomen. Door de apartheidsideologie heeft  het 
Afrikanernationalisme een kloof tussen Afrikaners en kleurlingen geschapen en het 
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grootste deel van de Zuid-Afrikaanse samenleving van het Afrikaans vervreemd. 
Inmiddels heeft  de politieke omwenteling van 1994 de nauwe band tussen het Afri-
kaans en de apartheid doorgesneden en de zware ideologische last van het Afrikaans 
aanzienlijk verlicht.

Zuid-Afrika is een veeltalig land. Naast de elf offi  ciële talen (waaronder Zulu, 
Xhosa, Tswana, Engels en Afrikaans) wordt er een verscheidenheid aan talen door 
verschillende kleinere gemeenschappen gebruikt, waaronder Duits, Grieks, Neder-
lands, Portugees, Tamil, Hindi en Gujerati. Tussen 1925 en 1994 werd het Afrikaans 
naast het Engels als offi  ciële taal erkend. Na 1994 werd offi  ciële status aan nog negen 
andere talen verleend. Dit ‘elft alenbeleid’ gaat gepaard met een praktijk waarin aan 
het Afrikaans, en in nog veel grotere mate aan de andere negen ambtelijke talen, een 
veel kleinere sociale, politieke en culturele rol wordt toegekend dan aan het Engels.

De betrekkingen met het Engels zullen bepalend zijn voor de overlevingskracht 
van het Afrikaans. Afgezien van het feit dat het Engels op internationaal niveau ver-
reweg de sterkste taal is, is het de dominante taal van Zuid-Afrika. Het overheerst in 
openbaar gebruik: als regeringstaal, taal van handel en nijverheid, van de openbare 
media, het onderwijs en de wetenschap. Het tempo van verengelsing onder Afri-
kaanstaligen is door de sterke maatschappelijke positie van het Engels versneld. Dit 
kan een aanzienlijk toekomstig verlies aan culturele gebruikers van het Afrikaans 
met zich meebrengen, waardoor het aba in een moeilijk parket kan worden gebracht. 
Overigens ervaren Afrikaanssprekenden een wereld die in het Engels al vorm heeft  
gekregen: nieuwe uitvindingen of ontdekkingen krijgen eerst een Engelse naam, en 
pas daarna een Afrikaanse. Het gevolg is dat het Afrikaans, vooral de spreektaal, 
steeds dieper onder de invloed van het Engels komt te staan. Bovendien is de Afri-
kaanse spreektaal zo ingrijpend door het Engels beïnvloed dat het een mengtaal is 
geworden. 
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2. Curaçaos-Nederlands   

Sidney M. Joubert

Inleiding

Dit hoofdstuk zou oorspronkelijk luiden Antilliaans-Nederlands. Dit is de aandui-
ding die vaak wordt gebruikt voor het Nederlands dat wordt gesproken en geschre-
ven op Aruba, Bonaire en Curaçao, ook wel de ABC-eilanden, de Benedenwinden of 
de Benedenwindse Eilanden genoemd. Deze drie eilanden vormden een Nederlands 
gebiedsdeel in de West, samen met Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba, de drie 
zogenoemde Bovenwinden of Bovenwindse Eilanden.

In 1954 verwierven deze eilanden een autonome status binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden. Deze eilanden heetten vanaf 1948 de Nederlandse Antillen. Deze groep 
eilanden bestaat momenteel uit vijf zogenoemde eilandgebieden, namelijk Curaçao, 
Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. Tot 1 januari 1986 maakte Aruba ook 
deel uit van het Nederlands-Antilliaans staatsverband. Sindsdien is Aruba, samen 
met Nederland en de Nederlandse Antillen, een van de landen van het Koninkrijk 
der Nederlanden.

Aangezien op Curaçao en Bonaire bij de volkstelling van 2001 (zie de website 
ww.cbs.an/census.asp) de creooltaal Papiaments – ook wel Papiamento en Papiamen-
tu genoemd – de moedertaal was van 76,3 procent van de inwoners (het percentage 
op Aruba zal daar niet veel van verschillen) en op de Bovenwinden een gecreoliseerd 
Engels door 79,1 procent van de bevolking werd gesproken, is het welbeschouwd niet 
correct om van Antilliaans-Nederlands te spreken. Daarvoor verschillen de respec-
tieve talen, Papiaments en Engels, die het Nederlands op de onderscheidene eilanden 
beïnvloeden, te veel van elkaar. Maar ook Papiaments-Nederlands dekt niet het Ne-
derlands dat op de drie Benedenwindse Eilanden wordt gesproken. Immers, ook al 
is de landstaal op deze drie eilanden het Papiaments, de verschillen in deze taal met 
betrekking tot de uitspraak, woordkeus en zinsconstructie op de drie eilanden heb-
ben verschillen tot gevolg in het Nederlands dat er gesproken en geschreven wordt.

In nagenoeg alle werken die over het onderhavige onderwerp zijn geschreven, 
wordt verwezen naar het Nederlands zoals het op Curaçao geschreven en/of gespro-
ken wordt. Vandaar dat de titels van de werken van bijvoorbeeld Jules de Palm en 
de onderzoekers Gerrit Brand en Liny Saris respectievelijk luiden: Het Nederlands 
op de Curaçaose school en Het Nederlands op Curaçao. Onder meer om die reden 
is voor dit hoofdstuk de titel Curaçaos-Nederlands gekozen. Deze benaming is ook 
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veelvuldig gebruikt door Vervoorn in diens boek Antilliaans Nederlands. Maar er 
zijn ook andere redenen.

Curaçao is het grootste der Papiamentsprekende eilanden. De schrijver van dit 
artikel is van huis uit Papiamentssprekend en woont op Curaçao. In totaal zijn, vol-
gens de volkstelling van 2001, 114.835 bewoners van de vijf Nederlands-Antilliaanse 
eilanden, dus zonder Aruba, van huis uit Papiamentssprekend en 12.856 Nederlands-
sprekend. Voor Curaçao zijn deze aantallen respectievelijk 106.054 en 10.503. Dit ar-
tikel zal handelen over een variëteit van het Nederlands zoals die over het algemeen 
op Curaçao wordt gesproken en geschreven door de 106.054 moedertaalsprekers 
Papiaments, die hierna ook aangeduid zullen worden als de Curaçaoënaars, en de 
10.503 van huis uit Nederlandstaligen die op dit eiland wonen, hierna ook aangeduid 
als de (op Curaçao woonachtige) Nederlanders. Een duidelijk onderscheid in het Ne-
derlands van genoemde twee groepen is echter niet altijd te maken. Uiteraard zijn 
het niveau, de uitspraak, de zinsbouw van het Nederlands van de van huis uit Papia-
mentssprekenden niet te vergelijken met die van de van huis uit Nederlandstaligen. 
Waar in dit artikel dan ook sprake is van Curaçaos-Nederlandse eigenheden, zullen 
dat in de meeste gevallen varianten betreff en van het Nederlands van Curaçaoënaars 
en dan in het bijzonder Papiamentstalige Curaçaoënaars.

Hier volgen enkele voorbeelden van Curaçaos-Nederlands dat men voornamelijk 
onder de Nederlanders hoort. Als er op de speelplaats een vecht- of stoeipartij is, 
iets wat in het verleden vaker gebeurde dan tegenwoordig, dan kun je de van huis 
uit Nederlandstaligen horen roepen van dale pilea, om de vechtenden aan te sporen. 
Dale is Papiaments voor ‘sla hem’ en pelea (niet pilea) is ‘gevecht’. Een dergelijke 
uitroep komt onmogelijk uit de mond van een moedertaalspreker Papiaments. Wel 
kan deze roepen: dale. En misschien wil hij de omstanders duidelijk maken dat er 
een gevecht aan de gang is en roept hij: pelea (‘gevecht’). Ook het Papiamentse woord 
mondi ter aanduiding van een bos, bosschage, wildernis, heet bij de (op Curaçao 
woonachtige) Nederlanders mòndi1 of bush-bush. De Nederlander spreekt ook stee-
vast van kranchi om het Bureau van de Burgerlijke Stand aan te duiden, in plaats 
van kranshi, dat is afgeleid van het Nederlandse (dames)kransje. Het gebouw heet 
zo omdat in een voormalig gebouw waarin de Burgerlijke Stand was gevestigd, een 
groep protestantse dames eenmaal per week een dameskransje had gehad, waarbij zij 
handwerkartikelen voor een goed doel vervaardigden.

Door op Curaçao woonachtige Nederlanders wordt ook grappenderwijs gesproken 
van: hopi plakka (praktisch hetzelfde uitgesproken als het Papiamentse hopi plaka), 
stroberen (van het Papiamentse werkwoord stroba), gozeren (van het Papiamentse 
werkwoord gosa) en paranderen (van het Papiamentse werkwoord parandiá) in de 
betekenis van respectievelijk ‘veel geld’, ‘verhinderen’, ‘prat gaan op (iem. of iets)’ en 
‘stappen’. Dit soort grappenderwijs gesproken Curaçaos-Nederlands hanteren voor-
al Nederlandstalige jongelui, van wie de ouders of die soms zelf in Nederland zijn 
geboren. Wanneer bedoelde jongelui, al of niet op oudere leeft ijd, naar Nederland 
terugkeren, blijven ze onder elkaar enkele van deze woorden gebruiken om zich te 
onderscheiden van de aldaar wonende Europese Nederlanders.

Nicoline van der Sijs wijst in haar Leenwoordenboek (p. 437-438) op het gebruik van 
een aantal van deze woorden door in het bijzonder (jeugdige) Europese Nederlanders 

Wereldnederlands#3.indd   32Wereldnederlands#3.indd   32 30-03-2005   17:22:4330-03-2005   17:22:43



33

 cur açaos-nederlands

die kortere (marinemensen vooral) of langere tijd op Curaçao hebben gewoond, deze 
woorden op het eiland hebben gehoord, en daarna naar Nederland terugkeerden. 
Zij gebruiken deze woorden om zich van de ‘achtergebleven’ landgenoten te onder-
scheiden, in het bijzonder in onderlinge gesprekken. Ook hier zijn sommige letterlijk 
uit het Papiaments overgenomen, hoewel niet altijd de Papiamentse spelling is ge-
bruikt, zoals plaka (geld), limpie (schoon), limpie-limpie (letterlijk: schoon-schoon, 
dus brandschoon). Machora voor ‘manwijf ’ is niet correct. Het moet zijn machoro, 
verder repa of trahadó di repa (lesbienne) en kambrada (vriendin; lesbienne). Andere 
zijn Spaanse woorden die in het Papiaments zijn overgenomen, waarbij dan vaak de 
Papiamentse spelling wordt gebruikt, zoals: kachapera of repera (lesbienne). Interes-
sant is het Papiamentse woord pinda, dat de onderzoekster noemt en dat het alge-
mene woord in het Standaardnederlands of abn is geworden van wat de Nederlander 
vroeger aanduidde als aardnoot, olienoot, sausje of kesausie. Van Veen en Van der 
Sijs geven in hun Etymologisch woordenboek (p. 770) als herkomst van de woorden 
sausje en kesausie het woord Curaçaose noot.

In dit artikel wordt verder, tenzij anders vermeld, geen onderscheid gemaakt 
tussen het Nederlands dat door Curaçaoënaars met het Papiaments als moedertaal 
wordt gesproken en dat welke Nederlandstaligen gebruiken. Er zal vooral aandacht 
worden besteed aan de invloeden van het Papiaments, welke taal verreweg de meeste 
invloed heeft  uitgeoefend en nog steeds en in steeds sterkere mate uitoefent op het 
Nederlands dat op Curaçao gesproken en geschreven wordt. Voorbeelden als Rotto 
voor Rotterdam, die in het Nederlands onder Curaçaoënaars in Nederland worden 
gebruikt, zullen niet ter sprake komen. Dat het Papiaments niet echt in de Neder-
landse samenleving is doorgedrongen, moge blijken uit het feit dat in het boekje 
‘Lekker belangrijk!’, jongerentaal in Nederland van Oppier slechts twee- tot driemaal 
een Papiaments woord voorkomt, dat de schrijfster echter niet als Papiaments maar 
als Antilliaans aanduidt, namelijk: kontabai? (p. 33, in het Papiaments geschreven: 
kon ta bai? ‘hoe gaat het ermee?’) en hé swa (p. 76, in het Papiaments geschreven: hei, 
sua ‘hallo, vrind, makker’). Eventueel kan hier ook loco genoemd worden (p. 56, in 
het Papiaments geschreven: loko ‘gek, mal’). Maar loco is ook Spaans met dezelfde 
betekenis.

De cultuurhistorische achtergrond van ontstaan en 
ontwikkeling van het Curaçaos-Nederlands

In 1499 werden de Benedenwindse eilanden door de Spanjaarden op de inheemse, 
indiaanse bevolking, de caquetíos, veroverd. De Spaanse bezetting duurde tot 1634, 
toen deze eilanden werden ingenomen door de Nederlanders. Met de slavenhandel 
werden duizenden Afrikanen als slaven op Curaçao aangevoerd om doorverkocht te 
worden naar andere koloniën, of om op Curaçao gedwongen arbeid te verrichten.

Onder invloed van respectievelijk het Caquetío, Spaans, Nederlands, Portugees 
(onder andere van de sefardische joden, die in 1651 naar Curaçao kwamen) en ver-
schillende Afrikaanse talen kreeg het Papiaments zijn huidige vorm. Voor korte tijd 
waren de eilanden ook in Franse en in Engelse handen.
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Ondanks het feit dat het Nederlands de offi  ciële, dominerende taal is sinds 1634, 
bleef het Spaans zijn invloed op de bevolking uitoefenen. Immers, van 1499 tot 1677 
waren het Spaanse missionarissen die op de eilanden werkten. De blanke, protes-
tantse Nederlandse bovenlaag van de bevolking wilde de protestantse kerk en het 
protestantse geloof niet onder de merendeels zwarte bevolking verspreiden. En de 
sefardische joden bleven ook een aparte religieuze groep, met hun synagoges, waar 
in het Portugees en/of Spaans gepredikt werd en vanaf 1865 voornamelijk in het En-
gels. Pas in 1776 kwamen Nederlandse franciscanen naar Curaçao om het katholieke 
geloof te verspreiden. Er was een strijd tussen het bisdom Coro in Venezuela, waar-
onder de eilanden ressorteerden, en de Nederlandse missionarissen om de autoriteit 
over de zwarte, nagenoeg uitsluitend katholieke bevolking. De Spaanssprekende mis-
sionarissen hadden intussen het grote voordeel dat bedoelde zwarte bevolking, zoals 
blijkt uit het Oud-Archief van Curaçao uit 1759, ‘geen andere taal gebruikte dan wat 
ze daar [op Curaçao, S.M.J.] het Papiaments noemen […], een taal die traditioneel 
weerklonk vanaf de preekstoel in de (katholieke) kerk, die enkele jaren daarvoor was 
gebouwd aan de Andere Zijde [“Otra Banda”] van Willemstad, de hoofdstad van het 
eiland’, aldus Carlos González Batista in Antillas y tierra fi rme (1990: 38 en 39).

Het Nederlands is echter sinds 1634 de offi  ciële taal waarin de wetten zijn gesteld 
en die in de rechtszaal, met merendeels Nederlandstalige rechters, in de meeste 
gevallen als voertaal geldt. Een taal die, op enkele internationale scholen en een Pa-
piamentse school na, van 1917 tot 2002 de offi  ciële instructietaal in het onderwijs 
was. En dat alles in een omgeving waarin de landstaal, het Papiaments, verreweg het 
meest gesproken werd en wordt. En geen enkele Curaçaoënaar schaamt zich ervoor 
zijn moedertaal, het Papiaments, te spreken, waar hij ook is. Integendeel, Curaçaoë-
naars spreken altijd onder elkaar Papiaments. Dit in het algemeen in tegenstelling 
tot de Surinamer en de Indische Nederlander, en de in Nederland opgegroeide Turk 
en Marokkaan, die wel regelmatig onder elkaar Nederlands spreken (zie de andere 
hoofdstukken in dit boek). Van de acht dagbladen die op Curaçao verschijnen, zijn 
twee in het Nederlands en zes in het Papiaments gesteld. In zo’n omgeving moest het 
Nederlands zich op Curaçao zien te handhaven, werd het van hogerhand gestimu-
leerd en ontstond er, onder invloed van verschillende andere talen, in het bijzonder 
het Papiaments, een variëteit van het Nederlands.

Hoe groter de minachting van de Nederlandse nieuwkomers voor het Papiaments 
en voor het door het Papiaments beïnvloede Nederlands dat ze op Curaçao hoorden, 
hoe trotser de Papiamentstalige en de op Curaçao ingeburgerde Nederlander werd 
op respectievelijk zijn Papiaments en zijn Nederlands, welke laatste steeds meer af-
week van het Standaardnederlands. Vooral de blanke moest het daarbij vaak ontgel-
den; in het verleden werd met name het taalgebruik bekritiseerd van de protestantse 
vrouwen die afstamden van Nederlandse kolonisten. Ook was er steeds veel kritiek 
op de yaya (het zwarte kindermeisje), dat Papiaments tegen de van huis uit Neder-
landstalige kinderen sprak. Met alle gevolgen vandien. 

Een nieuwkomer, die zich door het Papiaments buitengesloten voelde, wijst in 
1906 de van huis uit blanke Curaçaoënaar op de grote fout die deze begaat (cursive-
ringen van mij, S.M.J.):
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Als blanke bewoner van deze Nederlandse kolonie, moet hij niet vergeten waarlijk blank te 
zijn en niet de oude, arme slaventaal der negers blijven aanhangen en verdedigen en zoo-
doende zich en zijn gezin van zijn blank vaderland vervreemden. Hij moet niet den neger, 
doch de neger hem tot voorbeeld neemen.

Duidelijker kritiek van de onbekende schrijver is er niet tegen het ontluikende Cu-
raçaos-Nederlands en tegen wat hij noemt ‘… het ellendige Papiamentsch…’ (het 
citaat komt uit Van Putten). En zo was er in de loop der eeuwen steeds kritiek op 
het ‘verloederende’ Nederlands op de eilanden en op het Papiaments dat hiervan als 
grote boosdoener werd aangezien. 

De protesten van de blanke Curaçaoënaars, in het bijzonder die van Nederlandse 
afk omst, maar die zich intussen meer als Curaçaoënaar dan als Nederlander be-
schouwden, bleven niet uit. Elke Curaçaoënaar heeft  problemen met de Nederlandse 
taal. Maar aangezien dit de taal is die een betere schoolloopbaan en dientengevolge 
een betere sociaal-economische positie kan garanderen, waren de Curaçaoënaars 
tot zo’n dertig jaar geleden er trots op het Nederlands goed te spreken. Maar hun 
moedertaal gaven ze niet op. Tot in de hoogste kringen van de maatschappij werd 
en wordt er Papiaments gesproken door de eilandbewoners. Dit neemt niet weg dat 
menige Curaçaoënaar er nog trots op is de Neerlandiaprijs te hebben gekregen. Deze 
prijs werd elk jaar uitgereikt aan de leerlingen die aan het eind van hun lagere school 
het hoogste cijfer voor Nederlands hadden behaald. Deze traditie bestaat allang niet 
meer.

Door nationalistische druk en door het feit dat de moedertaal verreweg het beste 
middel is om een kind in te onderwijzen, is vooral de laatste jaren bij bepaalde groe-
pen een kentering gekomen in de houding jegens en de waardering voor het Neder-
lands. Dit ging gepaard met en was deels een gevolg van een groeiende belangstelling 
en waardering voor het Papiaments, vaak ten nadele van het Nederlands. Dat blijkt 
ook op de scholen.

Nederlands en Papiaments op de Curaçaose school

In 1986 werd het Papiaments als vak in het gehele Curaçaose lager onderwijs inge-
voerd. In 2002 is een begin gemaakt met de invoering van het Papiaments in het 
funderend onderwijs. Dit is het voormalige kleuter- en basisonderwijs. Maar er be-
staat nog geen leermethode Papiaments. En dat zal straks zeer frustrerend zijn voor 
de docenten. Hoe moeten ze de leerlingen het Papiaments aanleren? Zullen de Pa-
piamentse taallessen, mede vanwege de vele problematische accenten, vervallen tot 
spellinglessen? Er zijn voor het Papiaments geen boeken met stel- en stijloefeningen 
voorhanden. De uit dertig leden bestaande standaardisatiecommissie, de Komishon 
di Standarisashon di Papiamentu, heeft  tussen 1984 en 1997 zegge en schrijve 6100 
Papiamentse woorden beschreven. 

Intussen wordt het Papiaments in de meeste kleuter- en basisscholen als instruc-
tietaal gebruikt voor de groepen een tot en met drie. Er wordt gebruik gemaakt van 
een methode om te leren lezen. De docenten zijn laaiend enthousiast over het resul-
taat. De leerlingen leren nu sneller lezen, aangezien de Papiamentse spelling op de 
klank is gebaseerd en de leerlingen in hun moedertaal leren lezen. Tevens begrijpen 
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ze veel beter wat ze lezen. Er zijn echter nog geen speciale methodes ontwikkeld of in 
de maak die inspringen op de gewijzigde omstandigheden om het Papiaments aan te 
leren. De methode die nu gebruikt wordt heeft  uitsluitend ten doel om in het Papia-
ments te leren lezen. Het is dus een methode voor beginnend lezen en is getiteld: Lesa 
Bon, oft ewel Lees Goed of Goed Lezen. Deze methode is dertig jaar geleden door 
Ruth Zefrin samangesteld en is nu uit de kast gehaald. Ze is echter niet klakkeloos 
overgenomen. De spelling is namelijk herzien. 

Dit is niet de juiste manier om de moedertaal als instructietaal in te voeren en 
evenmin om de leerlingen voor te bereiden voor de andere instructietaal (het Neder-
lands), die hen te wachten staat bij voortgezette opleidingen. De moedertaal Papia-
ments en de ‘vervolginstructietaal’ Nederlands verdienen beide een veel serieuzere 
aanpak. De gevolgen zullen, naar ik vrees, voor beide talen desastreus zijn. Uit het 
proefschrift  Het Nederlands op de Curaçaose school van Jules Ph. de Palm blijkt dat in 
opstellen van bursalen ‘uit een zuiver Curaçaos gezin, een gezin dus waar uitsluitend 
het Papiamentu wordt gesproken’ (p. 23) het Papiaments grote invloed heeft  op het 
Nederlands.

Leerlingen en anderen maken onder invloed van de offi  ciële, fonetische spelling 
van het Papiaments velerlei Nederlandse spelfouten. Hier volgen enkele opvallende 
voorbeelden van synoniemen die in de twee talen op dezelfde manier worden uitge-
sproken maar verschillend gespeld. Zowel Aruba enerzijds, als Curaçao en Bonarie 
anderzijds, hebben sinds 1986 een eigen spelling, waarbij die van Aruba meer op de 
etymologie is gebaseerd. De Papiamentse spelling (hier vermeld volgens de offi  ciële 
spelling van Curaçao en Bonaire) wordt echter op de eilanden nog erg inconsequent 
gevolgd.

Nederlands Papiaments 
blauw blou
rouw rou
saus sous
excellentie ekselensia
eczeem eksema
paar par
teer ter
bleek blek
pen pèn
extra èkstra
bril brel
cent sèn
lijm leim
poes(je) pushi
wiel wil
door dor
loop lop
drop dròp
slot slòt
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stoel stul
bus bùs
huur hür
juli yüli
yucca yuka
augustus ougùstùs

Het zal duidelijk zijn dat de interferentie van de twee spellingen leidt tot veel spelfou-
ten in de Nederlandse taal. Dat zal in de toekomst niet afnemen.

Kenmerken van het Curaçaos-Nederlands

In de verschillende bijdragen van dit boek blijkt telkens weer dat etnische variëtei-
ten geen eenheid vormen; daardoor is onduidelijk welke verschijnselen nu precies 
kenmerkend zijn voor de variëteit. Met name voor wat betreft  het Curaçaos-Neder-
lands (of Antilliaans-Nederlands, zoals Vervoorn de variëteit op de Antillen noemt), 
bestaat er onder deskundigen, maar ook onder sprekers, onenigheid over de vraag 
wat de variëteit inhoudt en zelfs of ze überhaupt bestaat. Over het algemeen is men 
van oordeel dat áls ze bestaat, dan alleen in de woordenschat en de uitspraak: de 
grammaticale afwijkingen van het Nederlands komen te onregelmatig voor, zelfs bij 
dezelfde taalgebruiker, om te spreken van Curaçaos-Nederlandse grammaticale ei-
genheden. De discussie is over het algemeen sterk taalpolitiek gekleurd.

Hieronder zal ik beschrijven welke bijzondere klanken, woorden en grammati-
cale constructies regelmatig op Curaçao worden gebezigd.

Bijzondere klanken

Er is nog geen wetenschappelijke studie gemaakt van de bijzondere klanken van het 
Curaçaos-Nederlands. Aan de hand van Nederlandse woorden die in het Papiaments 
zijn overgenomen, is wel aan te geven met welke klanken de Papiamentstalige moeite 
kan hebben. Aangezien de Curaçaoënaar in een multilinguale samenleving opgroeit, 
pikt hij klanken uit verschillende talen op en kan hij daardoor de meeste klanken uit 
bijvoorbeeld het Nederlands, Engels en Spaans (de drie voornaamste vreemde talen 
die op het eiland worden gesproken) uitspreken.

Hier volgt een lijst van Nederlandse leenwoorden in het Papiaments (soms met ge-
wijzigde betekenis). Tussen schuine strepen is de uitspraak toegevoegd; hieruit blijkt 
dat de uitspraak van sommige Nederlandse klanken in het Papiaments is veranderd, 
omdat de Papiamentstalige moeite heeft  (gehad) met de betreff ende klanken.

Nederlands Papiamentse uitspraak In de Papiamentse spelling
geel /hil/ hel
gulden /hildoe/ heldu
schaaf /skaf/ skaf
schipper /skipper/ skeper
schuier /skeiroe/ skeiru
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Nederlands Papiamentse uitspraak In de Papiamentse spelling
rattenval /ratoefal/ ratufal
veer /fi r/ fer
vies /fi es/ fi s
zachtzinnig /saksenoe/ saksenu
zoet /soet/ sut
zwager /swa/ sua
zwak /swak/ suak

De conclusie is dat de uitspraak van de g, de ch, de v en de z als Papiamentstaligen 
Nederlands spreken, kan afwijken van het Standaardnederlands.

De w wordt veelal met de beide lippen uitgesproken. In het onderwijs in de Ne-
derlandse taal wordt er steeds op gehamerd dat men in het Nederlands, anders dan 
in het Papiaments, de w meestal uitspreekt met de tanden tegen de onderlip. Dit 
gebeurt met wisselend succes.

De tweeklank ui wordt als /ei/ uitgesproken: kuieren is in het Papiaments geleend 
als keiru (uitgesproken als /keiroe/), kuit is overgenomen als keit, ruim baan als 
reibant.

De sjwa wordt als de i van Wim uitgesproken: meneer luidt mener, uitgesproken 
als /minir/, de laatste luidt delaster, uitgesproken als /dilaster/ – in de uitgang -er 
blijft  de sjwa behouden. Dit geldt ook voor de uitgangen op -el en -en. Zo is bijvoor-
beeld schotel veranderd in skòter (/skotter/), sijpelen in sipel (/siepel/), deken is deken 
(/dikken/) of dekel (/dikkel/).

De u als in put wordt als de i van Wim uitgesproken: putse is pes (/pis/), bus is bes 
(/bis/). De uitspraak /bis/ is echter aan het verdwijnen. Dat komt door het onderwijs 
in het Nederlands, waarin nadruk wordt gelegd op de Nederlandse uitspraak bus; 
hierdoor is deze uitspraak heringevoerd in het Papiaments, in welke taal het woord 
nu wordt geschreven als bùs.

Juff rouw luidt yefrou, uitgesproken als /jiff rouw/, maar ook bestaat de uitspraak 
/juff rouw/, gespeld als yùfrou. In beide gevallen valt de klemtoon in het Papiaments 
niet op de eerste maar op de laatste lettergreep.

Geelzucht luidt dehel (/dihil/). Hier is sprake van aantrekking met het Neder-
landse lidwoord de. Dit is ook het geval met het woord het weer, in de betekenis van 
bederf door invloed van licht of vochtigheid. Het Nederlandse lidwoord het is echter 
vervangen door de, waardoor het weer in het Papiaments is overgenomen als dewer, 
uitgesproken als /diwir/, met de klemtoon op de laatste lettergreep.

Wat de overige klinkers betreft : de lange klinkers die voorkomen in bijvoorbeeld 
maan, maar, hees, heer, dood en door worden korter uitgesproken dan in het Stan-
daardnederlands. Omgekeerd worden de korte klinkers in bijvoorbeeld kan en kar 
langer uitgesproken. De Nederlandse uu wordt in het Papiaments vaak als een ie uit-
gesproken; minuut luidt minit (/miniet/), ook al bestaat de uitspraak /minuut/ (ge-
speld als minüt); zuur luidt zir (/zier/), ook zür /zuur/; huur luidt hir (/hier/), ook hür 
/huur/. Door het Nederlandstalige onderwijs beschouwen sommige Papiamentstali-
gen de uitspraak op /ie/ als plat en gebruiken ze in het Papiaments de /uu/-vormen.
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Het feit dat bepaalde Nederlandse klinkers, medeklinkers en tweeklanken in de 
uitspraak van Papiamentstaligen vaak een verandering ondergaan, is een teken dat 
bedoelde klanken moeilijk uitspreekbaar zijn voor de doorsnee Curaçaoënaar.

Bijzondere woorden en woordverbindingen

Er bestaat geen consensus over de vraag welke woorden kenmerkend zijn voor het 
Curaçaos-Nederlands. Dat komt doordat er absoluut geen sprake is van een gestan-
daardiseerd Curaçaos-Nederlands. Er bestaat geen offi  ciële lijst van Curaçaos-Ne-
derlandse varianten. Terwijl er een uitgebreid Woordenboek Surinaams-Nederlands 
bestaat, is er nog nooit een woordenlijst, laat staan een woordenboek(je) van het 
Curaçaos-Nederlands, noch van het Arubaans-Nederlands, het Bonaireaans-Neder-
lands of het Antilliaans-Nederlands gepubliceerd. De frequentie van de eventuele 
varianten is evenmin ooit onderzocht. Wat de een als regelmatig en consequent aan-
merkt, is voor een ander een eendagsvlieg en daardoor niet eigen aan het Curaçaos-
Nederlands. 

Sommigen, zoals de Nederlandse onderzoeker A.J. Vervoorn, rekenen onder het 
Curaçaos- (of Antilliaans-)Nederlands tientallen woorden die uit het Papiaments, 
Spaans, Engels en zelfs uit het Indisch-Nederlands afk omstig zijn en die door een of 
meer Curaçaose schrijvers zijn gebruikt. Anderen, zoals Brand en Saris, rekenen alle 
in het Standaardnederlands onbekende woorden die door een of meer Curaçaoë-
naars zijn of worden gebruikt als ze Nederlands spreken, afh ankelijk van de taal waar 
ze uit afk omstig zijn, tot bijvoorbeeld zuiver Papiaments, Spaans of Engels. Brand en 
Saris oordelen dat Antilliaanse eigenheden in het Nederlands op Curaçao, vooral op 
lexicaal gebied, ‘in zo bescheiden mate (aanwezig zijn) dat we niet zover willen gaan 
het Nederlands op Curaçao in zijn geheel als een variant van het abn te beschouwen’ 
(p. 78). Volgens hen bestaat er dus geen Curaçaos-Nederlands. Eenzelfde oordeel is 
de Curaçaoënaar J.Ph. de Palm toegedaan: hij beschouwt alle afwijkingen van het 
Standaardnederlands, zowel in de woordenschat als in de grammatica, als fouten 
en onvolkomenheden in het Nederlands dat op Curaçao gesproken en geschreven 
wordt. Persoonlijk ben ik het niet helemaal eens met Brand en Saris.Voor mij bestaan 
er wel degelijk woorden die niet tot het Standaardnederlands behoren en toch regel-
matig op Curaçao in het Nederlands worden gebruikt. De oogst zal niet groot zijn, 
maar helemaal miskennen van een Curaçaos-Nederlands is ook niet juist. Zie bijlage 
I voor voorbeelden.

Vervoorn heeft  uit Nederlandstalige werken van Antilliaanse auteurs woorden 
verzameld die volgens hem Antilliaans-Nederlands zijn. Hieronder volgt hieruit een 
greep. De gegeven voorbeelden zijn alle ontleend aan het Papiaments. Vervoorn trof 
ze aan met betrekking tot:

a. De fl ora en de fauna. 
Dit is te verklaren uit het feit dat veel planten en dieren onbekend waren of zijn 
voor de Europese Nederlander, waardoor hij de door de inheemse bevolking ge-
bruikte woorden overnam of overneemt. Voorbeelden die Vervoorn uit de fl ora geeft , 
zijn: dividiviboom, divi-divi’s, dividivi-boomen, dividivi, indju, indjoeboom, Indju, 
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indju’s, indzjoe, kwiki, kwikiboom, pal’i kwiki, wabi, wabiboom, wabi’s, watapana’s, 
kibrahacha’s, wilisali-blad, Cayena, trinitaria, anglo, palu di lechi, Cayena’s, cayena, 
gayena’s, gayena, trinitaria, magdalena, anglo’s, anglo’s, palu ’i lechi, palu di lechi’s.

Kanttekeningen: de 32 voorbeelden zijn uit verschillende werken geput. In totaal 
gaat het echter om namen van slechts 10 verschillende planten, die in verschillende 
spelling zijn weergegeven of waarbij het identieke woord uit twee verschillende wer-
ken is gehaald. Kwiki moet een typefout zijn voor kwihi, dat de Arubaanse benaming 
is voor de boom Prosopis julifl ora, die op Curaçao indju heet.

Uit de fauna noemt Vervoorn alablancas, warwaru’s, wara-wara, buni, kabukuchis, 
carcóhulzen, jouna, maribomba’s.

Kanttekeningen: een warwarú (met accent op de u) is een wervelwind en geen 
dier; met jouna wordt praktisch zeker een leguaan bedoeld, die in het Papiaments 
yuana heet.

b. Het landschap. 
Papiamentse woorden die Vervoorn ter aanduiding van het landschap geeft , zijn 
mondi, cunucu, mondi, mondi, cunucu-huizen, cunucu, kunuku, koenoekoe, knoek, 
seú, rooi, cunucu, kabrieten, koraal, cabrieten, kabriet, koraal, koralen, trankeer.

Kanttekeningen: de 19 voorbeelden die de onderzoeker opsomt met betrekking 
tot het landschap zijn, indien we de spelling- en kleine uitspraakverschillen niet in 
aanmerking nemen, terug te brengen tot 6, namelijk mondi, cunucu, knoek, rooi, 
koraal en trankeer. Cunucu, spreek uit /koenoekoe/, is een Papiaments woord dat 
betekent: het platteland, de buitendistricten, akkerland of een plantage. Het Papi-
amentse kunuku wordt zelden in het Curaçaos-Nederlands gebruikt. Wat men wel 
regelmatig gebruikt is de meer Nederlands klinkende vorm ervan, namelijk knoek. 
Maar wanneer het Papiamentse woord kunuku in het Curaçaos-Nederlands wordt 
geschreven, gebeurt dat of in de Papiamentse spelling kunuku, of in de Nederlandse 
spelling koenoekoe.

Seú hoort niet thuis in de rij van woorden die het landschap aanduiden, aange-
zien seú ‘oogstfeest’ betekent. Waarom kabriet en kabrieten (sporadisch gebruikte 
synoniemen voor ‘geit’ en ‘geiten’) in het rijtje van landschap voorkomen en niet bij 
fauna, is niet duidelijk.

c. Het sociale gebeuren.
Het gaat in het bijzonder om de aanspreking shon. Vervoorn geeft  9 voorbeelden uit 
verschillende werken, waarin de Papiamentse beleefdheidsaanduiding of -aanspre-
king shon voor ‘mijnheer’ of ‘mevrouw’ voorkomt, hoewel niet steeds in dezelfde 
spelling: shon, Chon, Chons, Shon, Shon, Shon, Shon, shon, Shon. De correcte uit-
spraak van dit woord begint met /sj/ (als in sjouwen) en niet met /tj/ (als in tjonge). 
De schrijfwijze Chon en meervoud Chons is duidelijk van de hand van een Euro-
pese Nederlander, in dit geval J. van de Walle, die in zijn boek Beneden de Wind. 
Herinneringen aan Curaçao, dit woord fout heeft  geschreven, bijna zeker omdat hij 
dacht dat het met /tj/ wordt uitgesproken. Vergelijk ook de hierboven genoemde uit-
spraak onder op Curaçao woonachtige Nederlanders van kranchi in plaats van het 
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Papiamentse kranshi. De 9 voorbeelden zijn dan ook terug te brengen tot één woord: 
shon.

d. De mensen. 
Het woord macamba of makamba is soms een niet-denigrerende Papiamentse aan-
duiding voor een Europese Nederlander, een ‘(echte) Hollander’. Verder noemt Ver-
voorn pai en mai, ook alweer op verschillende wijzen gespeld, zoals paai en maai voor 
‘pa’ en ‘ma’; maachi en paachi (vergelijk respectievelijk het Nederlandse mamaatje 
en papaatje); jaja of yaya, met gelijke betekenis als het Indisch-Nederlandse woord 
baboe; jonkuman (jongeman); homber (man); dushi (schatje, liefj e). Allemaal zijn het 
zuiver Papiamentse woorden! Voor allemaal bestaat er een Nederlands equivalent en 
het is niet zo dat de Curaçaoënaar in het Nederlands steeds de zuiver Papiamentse 
woorden in genoemde gevallen gebruikt. Hij doet dit ofwel om de couleur locale te 
benaderen, of omdat hij het Nederlandse woord niet kent, of omdat dit woord op dat 
moment hem niet te binnen schiet.

Voorts vermeldt Vervoorn de begroeting con ta? (hoe is het ermee?) en tussen-
werpsels als joe (in uitroepen, in de betekenis ‘man!’, van het Papiamentse yu ‘kind’) 
en no ‘hè’, vergelijk sí, no? ‘ja, hè?’

Plaatsaanduidingen rekent Vervoorn ook tot het Curaçaos-Nederlandse idioom, 
zoals Punda, Bandabao (welk laatste woord hij uit 7 verschillende werken haalt, hoe-
wel niet altijd in dezelfde spelling), Campo Alegre (de naam van een gelegaliseerd en 
van overheidswege gecontroleerd bordeel op Curaçao). Als kanttekening kan hierbij 
geplaatst worden dat het even onlogisch is om genoemde plaatsaanduidingen tot het 
Curaçaos- of Antilliaans-Nederlands te bombarderen als wanneer we allerlei plaats-
aanduidingen als Wladiwostok, Najaf, Lutjebroek, Kòrsou, Estados Unidos in een 
Nederlandse tekst tot het Nederlands zouden rekenen, in een Franse tekst tot het 
Frans en in een Duitse tekst tot het Duitse taaleigen.

Eten en drinken: foenchie (in het Papiaments geschreven funchi) (eertijds het 
hoofdbestanddeel van een Curaçaose hoofdmaaltijd); foenchiemeel (maïsmeel voor 
het bereiden van funchi); yòrki (soort gedroogde en gezouten geiten-, schapen- of 
varkensvlees); sòpi di mondongo (pens- en potensoep); bolo pretu (soort donkere, 
erg dure fruittaart met veel alcohol bereid); bolo-batrei (de juiste benaming is bolo 
di batrei), soort bruidstaart die uit verschillende ‘verdiepingen’ bestaat); empaná en 
pastechi (twee soorten pasteitjes); lamoenchiwater (letterlijke vertaling van het Papia-
mentse awa di lamunchi, letterlijk: water van lemoen, dus lemoensap.

Feestelijke gebeurtenis: voor een avondje uit haalt Vervoorn het woord paranda 
(lol, keet bij het uitgaan) aan.

Muziekinstrumenten: wiri (soort muziekinstrument vervaardigd van een lang-
werpig stuk kromgebogen ijzer); tambu (trommel; in de Papiamentse spelling tambú, 
vanwege de nadruk op de laatste lettergreep); cachu (soort blaasinstrument van een 
hoorn vervaardigd); maraca (sambabal).

Bijgeloof: broeha (zwartekunst); bruhamensen (mensen die aan zwartekunst 
doen).
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Eenieder die op Curaçao is geweest of op de een of andere manier contact heeft  ge-
had met het Nederlands dat door een Curaçaoënaar gesproken of geschreven wordt, 
zal ongetwijfeld een aantal van bovengenoemde woorden herkennen. Zoals reeds 
betoogd, is de een eerder geneigd ze tot Curaçaos-Nederlands te rekenen dan de an-
der. 

De lijst van Vervoorn kan aangevuld worden met de lijst woorden die men op Pa-
piamentstalige menukaarten tegen kan komen, vermeld in het reisboekje Papiaments 
op Reis:

Menú (Papiaments) Toelichting 
aros blanku witte rijst
aros bruá rijstschotel met groenten en stukjes vlees
aros con pollo rijstschotel met kleine stukjes kip en verse kruiden
aros moro soort gerecht bestaande uit rijst en bruine bonen
ayaka delicatesse van maïsmeel gevuld met kip en andere ingredi-

enten, meestal verpakt in bananenblad
bakiou kabeljauw
bakoba banaan, pisang
balaú speervis
balaú toninu zwaardvis
banana bakbanaan
batata (h)asá patat, frites
batata aardappel
bòkel bokking
bolo taart
bolo pretu soort erg dure fruittaart
bonchi èrtu erwtensoep
bonchi kòrá bruine bonen
buní tonijn (vers)
dradu goudmakreel
eiskrim ijs, roomijs
empaná soort halvemaanvormig pasteitje met korst van geel maïs-

meel
funchi (h)asá gebakken polenta
funchi soort polenta
galiña kip
guiambo soort hibiscus waarvan de doosvrucht als groente gegeten 

wordt
kabaron garnalen
kalbas largu vrucht van een soort klimplant, waarvan het vlees gestoofd 

wordt om als groente gegeten te worden
karikari gebakken, fi jngemalen haaienvlees
karni stobá gestoofd vlees
karkó soort grote zeeschelp
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Menú (Papiaments) Toelichting 
keshi yená gerecht bestaande uit uitgeholde rode edammer, met kip-, 

vlees- of visvulling; gerecht bestaande uit kip, vlees of vis, met 
gesmolten kaas erover

kesío soort pudding
kòfi koffi  e
kokada soort snoepgoed bereid uit geraspt kokosvlees en suiker
kònkòmber chikí West-Indische komkommer (Cucumis anguria)
krokèt kroket
limonada limonade
lumpia loempia
mespel een op de Nederlandse mispel lijkende vrucht (Achras za-

pota)  
mondongo soort gestoofde schotel bereid van darmen, pens (en hoef) 

van een runddier
mulá soort vis
pan brood
pan batí (Ar.) soort brood
pan dushi krentenbol
pan ku keshi brood met kaas
pan ku belèg brood met vleesbeleg
panseiku soort suikergoed bereid met o.a. pindanootjes en bruine sui-

ker
papa di aros rijstebrij
pastechi pastei(tje)
pékele pekelharing
pia di galiña kippenpoot
piská vis
piská fresku verse vis
piská (h)asá gebakken vis
piská kòrá red snapper
pòrkchòp varkenskotelet/varkenskarbonade
rabu staart (b.v. van een varken in ‘yambo’)
salada salade
salmou zalm
saté saté
sèntwich sandwich
serbes bier
sneibonchi stobá snijbonenstoofpot
sòpi di bèrdura groentesoep
sòpi di bestia chikí geitensoep
sòpi di galiña kippensoep
sòpi di karni vleessoep
sòpi di mondongo soep bereid van darmen en pens van een runddier
sòpi di piská vissoep
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Menú (Papiaments) Toelichting 
sòpi di yuana leguanensoep
sòpitu soort bouillabaisse bereid van in kokosmelk gekookte vis, ge-

zouten vlees, etc.
stobá stoofpot
sùlt zure zult
te thee
tentalaria soort snoepgoed bereid uit gemalen pinda’s, cashewnoten en 

bruine suiker
tèrt soort gevulde koek
tuna tonijn (in blik)
toninu tonijn (vers)
warmus soort bladgroente (niet de Nederlandse warmoes)
webu ei
wòrs dushi harde salami
wòrs salu Deense salami
yambo soort hibiscus waarvan de doosvrucht als groente gegeten 

wordt

Onder deze woorden zijn er die geen Nederlands equivalent kennen of waarvan 
het eventuele Nederlandse equivalent weinig gangbaar is, zoals: aros con pollo, aros 
moro, ayaka, bolo pretu, dradu, empaná, guiambo, kalbas largu, karikari, karkó, 
keshi yená, kesío, kokada, mespel, mondongo, mulá, pan batí (op Aruba gebruikt), 
panseiku, pastechi, pékele, piská kòrá, tentalaria, tèrt, warmus en guiambo of yambo. 
In de praktijk komt het er in die gevallen op neer dat de Papiamentse naam, prak-
tisch altijd ook in het Nederlands, wordt gebruikt. Eventueel wordt een pastechi een 
pasteitje genoemd en wordt de piská kòrá met de Engelse term red snapper aangeduid. 
En, die het weten, kunnen in het Nederlands okra gebruiken in plaats van yambo of 
guiambo. Maar dit laatste gebeurt zelden.

Zie ook bijlage II aan het eind van dit hoofdstuk met Papiamentse namen van 
bomen, heesters en vruchten die geen Nederlandse naam hebben, en die in hetzelfde 
reisboekje in het Nederlands allemaal met ‘soort …’ zijn aangeduid. 

Een aparte categorie vormen de woorden die in het Curaçaos-Nederlands een 
betekenis hebben gekregen die afwijkt van de Standaardnederlandse betekenis. 
Voorbeelden hiervan zijn cel (als afk orting van het Engelse cell(ular) phone) voor 
‘mobieltje’, hofj e voor ‘de hof, boomgaard, in het bijzonder met vooral hoge vruchtbo-
men’, landhuis – plantagewoning (van de oorspronkelijke blanke eigenaars), mispel 
voor een op de Nederlandse mispel lijkende vrucht (Achras zapota), onderstand voor 
‘bijstandsuitkering’ en stof voor ‘fornuis’.

Tot slot zijn er papiamentismen zoals ‘de telefoon sluiten’ in plaats van ophangen, 
‘de telefoon even lenen van iemand’ in plaats van ‘even gebruikmaken van ander-
mans telefoon’, ‘hij bleef blij met zijn cadeau’ in plaats van ‘hij was blij met zijn ca-
deau’. In de meeste gevallen zijn het vertalingen uit het Papiaments. Men moet steeds 
voor ogen houden dat het Nederlands voor verreweg de meeste Curaçaoënaars een 
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vreemde taal is, die ze, afh ankelijk van hun werk en omgeving, al of niet regelmatig 
spreken.

Grammaticale bijzonderheden

Niet alleen de woordenschat, maar ook de grammatica en zinsbouw van het Ne-
derlands dat op Curaçao gesproken en geschreven wordt, bezit eigenheden die niet 
voorkomen in het Standaardnederlands. Men moet hierbij echter steeds voor ogen 
houden dat de betreff ende eigenheden, zo men die als zodanig mag aanduiden, af-
hankelijk zijn van de spreker of schrijver in kwestie. Aangezien er in de zinsbouw 
van het Nederlands dat op Curaçao geschreven en gesproken wordt, geen regelmaat 
te bespeuren valt, kan er wat dat betreft  niet van een Curaçaos-Nederlandse variant 
gesproken worden. Ook al maken heel veel Curaçaoënaars geen gebruik van de in-
versie bij vraagzinnen en zeggen we bijvoorbeeld: Je moet morgen al examen doen? in 
plaats van Moet je morgen al examen doen?, dan nog gebeurt dit niet met voldoende 
regelmaat en evenmin consequent bij eenzelfde spreker of schrijver. 

Ook hoort men wel foutief voorzetselgebruik, zoals dromen met in plaats van 
dromen van, ik reken met je bezoek in plaats van ik reken op je bezoek. Opnieuw is er 
echter geen regelmaat in te ontdekken. Evenmin bij: Ik heb gisteren een kies getrokken 
in plaats van laten trekken, of hij heeft  een put gegraven in plaats van laten graven of 
waar gaat ze? in plaats van waar gaat ze naartoe? 

Het woordgeslacht en wat daarmee samenhangt
Een aantal verschijnselen komt met enige regelmaat in het Curaçaos-Nederlands 
voor. Vervoorn constateert zelfs dat het Nederlands op Curaçao gekenmerkt (cursi-
vering van mij, S.M.J.) wordt door:

a. incongruentie: ‘De mening van anderen te mijnen opzichte laten mij niet onver-
schillig’ (p. 52);

b. foutief gebruik van het lidwoord: ‘Of dan is het krijgertje spelen of in de zand 
stoeien’ (p. 53);

c. foutief gebruik van de verbuigings-e: ‘Een ander reden?’ (p. 53);
d. foutief gebruik van aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden, onder meer 

veroorzaakt door de problemen die men heeft  met het verschil tussen de- en het-
woorden: ‘In de hoek van de grootste kamer staat er een bed die met een goedkope 
sprei en twee harde kussens werd opgemaakt’ (p. 54).

Het woord ‘gekenmerkt’ is niet goed gekozen. Bij een kenmerk denk je aan een ka-
rakteristieke eigenschap. Maar wat Vervoorn als kenmerken aanduidt, blijkt in de 
praktijk zo onregelmatig voor te komen dat er geen vast patroon in te ontdekken 
valt, niet eens bij eenzelfde persoon. Dezelfde persoon die de ene keer zegt: ‘Ik zag 
de aardige meisje gisteren’, kan even later over datzelfde meisje zeggen: ‘Het meisje 
heet Wilma’.

De Palm bestempelt de afwijkingen van het Nederlands als fouten die duiden op 
een gebrek aan kennis van het Standaardnederlands. Als native speaker en kenner bij 
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uitstek van de Papiamentse taal weet De Palm de meeste afwijkingen te herleiden tot 
het Papiaments. Ook hij citeert talloze eigenaardigheden in door Curaçaoënaars ge-
schreven teksten, onder meer ook met betrekking tot de bepaalde lidwoorden de en 
het. Het Papiaments kent namelijk slechts één bepaald lidwoord (e), tegenover twee 
(de en het) in het Nederlands. Vandaar zinnen als het viool ligt op tafel. Het gevolg 
is tevens een foutief gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden: de huis die daar 
staat, of: hij sluipt langs het huis, die daar staat. Ook noemt De Palm het foutieve 
gebruik van aanwijzende voornaamwoorden: hij opende deze raam en keek naar 
buiten. Wat hierbij opvalt is de voorkeur voor de-vormen, eerder dan het-vormen. 
Dit is vanzelfsprekend, aangezien er duizenden de-woorden zijn en slechts enkele 
honderden het-woorden.

Naast het verkeerde gebruik van een lidwoord vindt ook weglating ervan plaats, 
waar dit in het Papiaments wel en in het Standaardnederlands niet is toegestaan: 
Even later speelde hij op tennisveld. In het Papiaments luidt deze zin: Un ratu despues 
e tabata hunga riba fèlt di tènis, letterlijk vertaald: een poosje daarna hij speelde (was 
aan het spelen) op veld van tennis. Interessant is ook de omzeiling van de keuze tus-
sen de en het door een verkleinwoord te gebruiken: De bal kwam tegen het muurtje.

Het foutieve gebruik van de en het door Papiamentstaligen heeft  Jules Marchena 
ertoe gebracht om voor de yu di Kòrsou (de Curaçaoënaar) een boekje in het Papia-
ments uit te geven getiteld: Palabra ku de/het na Hulandes (Woorden met de/het in 
het Nederlands). Hierin geeft  de auteur als steun enkele regels voor het gebruik van 
de betreff ende lidwoorden in het Nederlands en een lijstje met het-woorden. Wat 
schrijft  deze Curaçaoënaar en gewezen leraar Nederlands? ‘Ík heb, ondanks het feit 
dat ik in een gezin ben opgegroeid waarin Papiaments gesproken werd, nooit proble-
men gehad met de en het. Waarom? Omdat ik van kindsbeen af veel Nederlands las 
(Snappez-vous?!).’

Tot slot levert de verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden problemen op voor de 
Papiamentstalige, aangezien het Papiaments geen verbuiging kent: Ik zag een leuke 
meisje lopen.

Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
Zowel Vervoorn als De Palm geven voorbeelden van afwijkend gebruik van persoon-
lijke en bezittelijke voornaamwoorden: Toen de moeder zag dat de dochter huilde, 
troostte ze hem en: De vader omhelsde haar dochter. Het foutieve gebruik van per-
soonlijke en bezittelijke voornaamwoorden is misschien wel de meest voorkomende 
fout, waar zelfs Curaçaoënaars die nagenoeg perfect Nederlands spreken soms in ver-
vallen. In het Papiaments is het persoonlijk voornaamwoord voor de derde persoon 
enkelvoud mannelijk en vrouwelijk e, en het bezittelijk voornaamwoord is in beide 
gevallen su. ‘Hij/zij is op straat’ luidt e ta riba kaya; ‘zijn/haar hond’ is su kachó.

Het Papiaments kent geen beleefdheidsvorm bij de persoonlijke voornaamwoor-
den. In principe kan ieder woord dat als aanspreekvorm gebruikt wordt, tenzij het 
beledigend is, als beleefde aanspreking gebruikt worden. Indien men zich tot een 
dame richt, zegt men: Señora/Señorita por bisa mi… ‘Kunt u me zeggen’ (letterlijk: 
Mevrouw/Juff rouw kan me zeggen… ); Mener a papia ku mener su yu? ‘heeft  u uw 
zoon/dochter gesproken?’ (letterlijk: Meneer heeft  gesproken met meneer zijn zoon/
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dochter?); Tio, Tio su sekretaria a yama Tio  ‘Oom, uw secretaresse heeft  u opgebeld’ 
(letterlijk Oom, Oom zijn secretaresse heeft  Oom gebeld);  Mi no sa si mener ke suku 
den mener su kòfi  ‘Ik weet niet of u suiker in uw koffi  e wilt’ (letterlijk: Ik weet niet of 
meneer wil suiker in meneer zijn koffi  e).

Een Curaçaoënaar die minder goed Nederlands spreekt, zou zich op deze manier 
in het Nederlands kunnen uitdrukken. Maar om dat Curaçaos-Nederlands te noe-
men, gaat te ver.

Weglating van het voornaamwoord ‘het’ en het woordje ‘er’
‘Ik weet het niet’ is in het Papiaments: mi no sa (letterlijk: ik weet niet). Vandaar dat 
een Curaçaoënaar makkelijk in het Nederlands kan zeggen: ik weet niet.

Het woordje er levert moeilijkheden op. ‘Ik heb er drie’ is in het Papiaments: mi 
tin tres (letterlijk: ik heb drie). Het is voor de Curaçaoënaar moeilijk in dit geval aan 
te voelen dat het woordje er, dat verder niets toevoegt aan de betekenis van de zin, in 
het Nederlands moet worden tussengelast.

De werkwoordsvervoeging
Het Papiaments kent niet veel vervoegde vormen. Met het partikel ta wordt de te-
genwoordige tijd aangeduid voor alle persoonsvormen: ‘ik zing’ is mi ta kanta, ‘jij 
zingt’ is bo ta kanta, ‘hij/zij/het zingt’  is e ta kanta, etc. Als gevolg hiervan kan een 
Papiamentstalige makkelijk zeggen: ik spreekt, terwijl hij even later misschien zegt: 
jij spreek.

In het Papiaments bestaat er geen verschil tussen de voltooid tegenwoordige en 
de voltooid verleden tijd. Zowel ‘hij heeft  gekozen’ als ‘hij had gekozen’ zijn in het 
Papiaments: el a skohe, met alle gevolgen van dien voor de Papiamentstalige, als hij 
in een voor hem vreemde taal, zoals het Nederlands, dit onderscheid moet maken. 
Hij kan met een gerust hart zeggen: ‘Ik had je gisteren op straat gezien’ of ‘We zagen 
gisteren het schip dat je de week daarvoor gefotografeerd hebt’.

De status van het Curaçaos-Nederlands

Uit het bovenstaande is gebleken dat de status van het Curaçaos-Nederlands con-
troversieel is. Volgens sommigen gaat het alleen of voornamelijk om taalfouten. Zij 
proberen het Standaardnederlands zo zuiver mogelijk te houden van voorname-
lijk Papiamentse invloed. Anderen gebruiken in het Nederlands te pas en te onpas 
hoofdzakelijk Papiamentse of van het Papiaments afgeleide woorden. In het alge-
meen kan gesteld worden dat op Curaçao het gebruik van een Papiaments woord 
in het Nederlands niet per defi nitie wordt afgekeurd. Dit gebeurt hoogstens in het 
onderwijs, dat tot nu toe voor het merendeel, in elke geval offi  cieel, in het Nederlands 
is. Curaçaoënaars en ook op Curaçao wonende of tijdelijk verblijvende Europese 
Nederlanders hanteren geregeld bepaalde Papiamentse woorden. Zo zijn er weinig 
Papiamentstaligen die als ze afscheid nemen van een op Curaçao woonachtige of ver-
blijvende Europese Nederlander dag zeggen. In de meeste gevallen zegt men in dat 
geval ayó en dit neemt ook de ‘buitenlander’ heel snel over. En ook in Nederland blijft  
de Papiamentstalige consequent ayó zeggen bij het afscheid. Dit woord is er ingeheid. 
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En hoe vaak hoor je niet een Curaçaoënaar in een in het Nederlands gevoerd gesprek 
tussenwerpsels gebruiken als: sí, sí; eh, eh; hesus; bon bon respectievelijk in de bete-
kenis van ‘ja’; ‘jeetje, nou nou’; ‘jezus, oef ’; ‘(heel) goed’, etc. Dit geldt ook voor op 
Curaçao woonachtige Nederlanders. Hetzij omdat ze er al langer wonen, of om door 
de Curaçaoënaar geaccepteerd te worden, of omdat ze hun anders-zijn tegenover de 
in Nederland woonachtige landgenoten willen accenturen. Hoe deze tussenwerpsels 
te classifi ceren blijft  een moeilijke zaak. Zijn het Curaçaos-Nederlandse eigenheden, 
omdat ze zo frequent voorkomen?

In het onderwijs vecht het Standaardnederlands met de Curaçaose eigenheden. 
In het Antilliaans Dagblad van 13 november 2004 geeft  de linguïst, taalfi losoof en 
docent Hans Vaders een bloemlezing van 58 uitdrukkingen die hij in teksten van 
Nederlandsschrijvenden op Curaçao tegenkwam. Hoewel hij het heeft  over het 
‘slechte, slordige gebruik van het Nederlands op de Benedenwinden’, keurt hij dat 
Nederlands niet per se af. Verwijzend naar een uitdrukking die hij aantrof als: Voor 
de boeg komen met het geld (Standaardnederlands: over de brug komen), concludeert 
hij: ‘Boeg en brug liggen dicht bij elkaar’. Bij de uitdrukking: Hij heeft  iets in de pap 
te brokkelen (Standaardnederlands: in de melk te brokkelen) zegt hij: ‘Pap en melk 
[liggen ook dicht bij elkaar], waardoor het gemakkelijk is om te wisselen bij twijfel.’ 
En wat dan volgt laat niets over aan duidelijkheid over zijn houding tegenover dit 
andere Nederlands: ‘What’s in a name…’ Met andere woorden, hij keurt het niet af, 
en toch spreekt hij van het ‘slechte, slordige gebruik van het Nederlands’, wat niet 
op een consequente houding duidt. Blijft  natuurlijk de vraag wat de houding van 
de betreff ende docent is als zijn studenten die niet-bestaande uitdrukkingen in het 
Standaardnederlands gebruiken. Als hij dat ook goed rekent, dan is volgens mij het 
hek van de dam. Zouden we dan ook de niet in het Standaardnederlands bestaande 
uitdrukking als de stier verdronken is, dempt men de put (Standaardnederlands: als 
het kalf verdronken is, dempt men de put) goed moeten rekenen, omdat kalf en stier 
toch dicht bij elkaar liggen? En zouden we als Curaçaos-Nederlands moeten rekenen 
de eens al of niet grappenderwijs door een Curaçaose leerling gebruikte uitdrukking: 
wie een kuil graaft  voor een ander, wordt moe?

Of zouden we misschien kunnen denken aan het verschil tussen het Noordelijk 
en het Zuidelijk Nederlands? In het Standaardnederlands zegt men: een appeltje met 
iemand te schillen hebben, in het Vlaams: een eitje met iemand te pellen hebben; en in 
het Standaardnederlands: er was geen hond; in het Vlaams: er was geen kat – beide 
varianten zijn geaccepteerd en komen voor in de woordenboeken. Zou het bezwaar-
lijk zijn wanneer het Curaçaos-Nederlands en bijvoorbeeld het Surinaams-Neder-
lands eigen varianten van de uitdrukkingen zouden ontwikkelen en gebruiken, die 
de status zouden kunnen krijgen van geaccepteerde varianten? Immers, in de nieuw 
te verschijnen editie van de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, beter bekend als 
het Groene Boekje, zullen voor het eerst allerlei Surinaams-Nederlandse woorden 
worden opgenomen. Dat zou ook kunnen met Curaçaos-Nederlandse woorden, 
maar dan zou de houding van de Curaçaoënaars hiertegenover minder defensief 
moeten zijn, en meer trots (zoals van de Surinamers). Dit laatste nu lijkt me een uto-
pie. Er zouden inderdaad, bijvoorbeeld op voorstel van Curaçaoënaars, Bonaireanen 
en/of Arubanen, woorden, zegswijzen en uitdrukkingen als variant kunnen worden 
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aangedragen. Maar dan zouden het regelmatig voorkomende varianten moeten zijn. 
En zulke varianten zijn er niet, althans ze worden in principe niet gedoogd. Dat 
is anders in Suriname. Men moet steeds voor ogen houden dat de Surinamer geen 
aversie heeft  tegen de Nederlandse taal. Hij gebruikt deze veel regelmatiger of drukt 
zich soms uitsluitend in het Nederlands uit (zie hoofdstuk 5 van dit boek). Dit alles 
in tegenstelling tot de Curaçaose situatie, waarbij de meesten zich steeds geremd voe-
len in hun uitdrukkingsvermogen als zij Nederlands moeten spreken en schrijven. 
Daardoor vermijden Curaçaoënaars deze voor hen vreemde taal. Als een Curaçao-
enaar Nederlands spreekt of schrijft , dan zal hij, enkele uitzonderingen daargela-
ten, onvolkomenheden die vooral door interferentie met het Papiaments optreden, 
trachten te vermijden. Daarbij maakt hij bewust of onbewust uitzonderingen voor 
sommige soorten woorden: woorden die hij met grote regelmaat in het Nederlands 
gebruikt en waarvan hij denkt dat het Standaardnederlandse woorden zijn (cel, hofj e, 
gasbom, karpat, mispel, onderstand, pletter, rooi, speelschooltje etc.); voornamelijk 
Papiamentse woorden die hij heel regelmatig in het Nederlands gebruikt en waarvan 
hij het helemaal niet erg vindt ze te gebruiken, omdat zovelen het doen (ajó of ayó, 
bolita, funchi, bolo, etc.); en Papiamentse woorden die hij doelbewust gebruikt om 
de couleur locale te benadrukken. Dit laatste vindt in het bijzonder in de geschreven 
taal met regelmaat plaats, hoewel die regelmaat niet bestaat met betrekking tot de 
keuze van de woorden.

Concluderend kunnen we stellen dat in het Groene Boekje en Van Dale enige 
Curaçaos-Nederlandse woorden zouden kunnen worden opgenomen. Zo’n geste zou 
de Curaçaoënaars zeker goed doen. De oogst zal echter niet groot blijken te zijn. 

In het Curaçaos-Nederlands geschreven literatuur

Er bestaat geen literatuur in het Curaçaos-Nederlands. In werken van Curaçaose, 
maar ook van Nederlandse schrijvers zijn er hoogstens wat woorden en uitdrukkin-
gen te vinden die al of niet geregeld op Curaçao in het Nederlands worden gebruikt 
en die bewust of onbewust door de schrijvers worden gebezigd. Bij de meeste schrij-
vers wordt niet de uitspraak nagebootst, maar worden er meer vooral Papiamentse 
woorden of van het Papiaments afgeleide woorden gebruikt. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is Diana Lebacs, die erg veel Papiamentse worden en zinswendingen ge-
bruikt in haar romans. Wat daarbij opvalt, en dat geldt voor veel door Curaçaoënaars 
geschreven stukken, is dat vooral in de dialogen Papiamentse woorden en uitdruk-
kingen voorkomen. Dit is te verklaren uit het feit dat de schrijvers daarbij letterlijk 
aan willen geven wat de persoon in kwestie gezegd heeft , of ze willen de lezer de 
couleur locale laten aanvoelen. En ook al spreekt het personage Nederlands, soms 
zegt hij een woord of een hele zin in het Papiaments.

Hier volgen enkele voorbeelden van de wijze waarop Curaçaose schrijvers in het 
Nederlands met Papiamentse of andere niet-Standaardnederlandse woorden uit de 
regio omgaan.

In De Engelenbron heeft  de auteur Erich Zielinski op de laatste bladzijde van deze 
roman een ‘Woordenlijst’ opgenomen met veertien woorden, met uitleg ervan in het 
Nederlands. De lijst bestaat uit woorden:
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–  die letterlijk uit het Papiaments zijn overgenomen: pastechi – pasteitje (oorspron-
kelijk dus een Nederlands woord); funchi – gerecht gemaakt van maïsmeel; matti’s 
– companen, kameraden (Surinaams);2

– die letterlijk uit het Spaans zijn overgenomen: ranchera – Mexicaanse romanti-
sche liederen, enigszins lijkend op country and western; cumbia – pittige Colom-
biaanse dansmuziek; novela – sterk gedramatiseerd televisieverhaal, soort soap 
(in het Spaans heet zo’n verhaal: telenovela, S.M.J.); mula – drugkoerier; altiplano 
– hoogvlakte in het Andesgebergte; guayabera – van oorsprong Cubaans over-
hemd dat los over de broek gedragen wordt; bonito – albikoor, makreelachtige 
vis;

– die letterlijk uit het Frans zijn overgenomen (slechts één): patois – Neger-Frans 
dat in Haïti en op de Franstalige eilanden gesproken wordt.
Dan resten nog: Punda-zijde, betalende school en barranca. Met betrekking tot 

Punda-zijde: Punda is de naam van de oostelijke helft  van Willemstad. Hier hebben 
we te maken met een topografi sche naam in combinatie met een Nederlands woord. 
Met een betalende school werd op Curaçao een school bedoeld waar maandelijks 
schoolgeld werd geheven. Dit woord bestaat niet in het Standaardnederlands. En 
tot slot barranca: het is niet duidelijk waar Zielinski de omschrijving ‘ravijn, rotsige 
afgrond’ voor barranca vandaan haalt. In het Spaans is namelijk un barranco een 
afgrond, een ravijn, terwijl in het Papiaments un baranka een rots is.

In Enkele reis Curaçao geeft  de schrijfster Hennie Harinck een lijst van 15 Cu-
raçaos-Nederlandse woorden. Bij haar heet de lijst niet Woordenlijst zonder meer, 
maar ‘Woordenlijst Papiaments-Nederlands’. Verondersteld kan worden dat zij er-
van uitgaat dat het Papiamentse woorden zijn die op Curaçao gebruikt worden, waar 
ze een Nederlands equivalent of omschrijving voor geeft . Het zijn: Bándabou, barika 
hel, choller, chuchubi, dama di anochi, dushi, funchi, makamba, palu di lechi, puta, 
shon, son, sòpi di mondongo, tambú en yu di Kòrsou. Bándabou is de naam van het 
westelijk deel van het eiland Curaçao; barika hel en chuchubi zijn twee vogels die 
op Curaçao merendeels met de Papiamentse naam worden aangeduid, hoewel ook 
een Curaçaos-Nederlands woord wordt gebruikt voor de barika hel, namelijk suiker-
diefj e. De chuchubi is de Caribische spotlijster, maar wordt als zodanig op Curaçao 
niet in het Nederlands met laatstgenoemde naam aangeduid. Het Spaanse (en Papia-
mentse) woord puta voor ‘hoer’ is niet een gangbaar Curaçaos-Nederlands woord. 
Het Spaanse (en Papiamentse) woord son ‘bepaalde Cubaanse muziek en zang’ heeft  
geen Nederlands equivalent. Met choller wordt een drugsverslaafde die er vies bij 
loopt aangeduid. De woorden dama di anochi of dama di nochi, funchi en palu di 
lechi zouden in het Nederlands moeten worden omschreven, vandaar dat men ze op 
Curaçao in het Nederlands gebruikt. De woorden tambú, dushi, makamba, shon, 
sòpi di mondongo en yu di Kòrsou zijn al eerder ter sprake gekomen. 

In het in het Nederlands gestelde artikel ‘Regenwater maakt lekkere thee’ van 
Dennis Pikero komen verschillende cursief gedrukte Papiamentse en/of andere in 
het Standaardnederlands onbekende woorden voor. Hier is geen woordenlijst aan 
het eind van het artikel opgenomen, maar worden de betekenissen al of niet tussen 
haakjes achter de respectieve woorden zelf gegeven. Bijvoorbeeld: garoshi (wagentje); 
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awa ’i pos (putwater); trùk di pan (vrachtwagen met een houten bak) en voor de 
aanduiding van een bepaald soort put: pos di pes. 

Kompa Nanzi-verhalen

De woorden Kompa Nanzi en Kompa Nanzi-verhalen bestaan niet in het Standaard-
nederlands. Toch zijn dit de enige woorden die in het Nederlands op Curaçao wor-
den gebruikt om de hoofdfi guur, meestal voorgesteld als een spin, aan te duiden in 
de naar hem genoemde volksverhalen. De Europese Nederlander kent over het alge-
meen wel de Surinaams-Nederlandse naam Anansi voor bedoelde fi guur. In het Pa-
piaments heet hij echter Nanzi en dit is ook de naam waaronder hij in het Nederlands 
op Curaçao en ook op Aruba en Bonaire bekend staat. Kompa is afk omstig van het 
Spaanse compadre, te vergelijken met het Franse compère (vriend, makker). Zijn dit 
Curaçaos-Nederlandse woorden of niet? En is de aanduiding Kompa Nanzi een Cu-
raçaos-Nederlands woord, of gewoon een Papiaments woord dat in het Nederlands 
wordt gebruikt? In de in april 2005 verschenen tweetalige editie (Papiaments-Neder-
lands) van de verhalen over de spin Nanzi, getiteld Kon Nanzi a kohe Shon Arei un 
kabes abou i otro kuentanan antiano di e araña sabí/ Hoe Nanzi de koning beetnam 
en andere Antilliaanse verhalen over de slimme spin, komen ook woorden voor die 
geen Standaardnederlands zijn, alle met een bijbehorende voetnoot. Ook op deze 
manier kunnen Curaçaos-Nederlandse woorden, zo men wil woorden die regelmatig 
op Curaçao in het Nederlands gebruikt worden, in een tekst worden verduidelijkt. 
Ook als het Papiamentse, Spaanse en Engelse woorden betreft .

Hier volgen enkele voorbeelden uit genoemd Nanzi-boek. Opvallend is dat in ver-
schillende gevallen de eigen- of bijnaam van een van de personages wordt uitgelegd 
of soms letterlijk vertaald in het Nederlands:

Mispel: mierzoete vrucht van de sapotilleboom, lijkt op een Nederlandse mispel.
Kashu di Sürnam: volgens het Woordenboek Surinaams-Nederlands in Surinaams-
Nederlands: Curaçaose appel, in Indonesië djamboe ajer. Het is een peervormige, 
witroze, vlezige vrucht met kleine pit.
Shimaruku’s zijn West-Indische kersen. 
Funchi: gerecht, bereid uit maïsmeel, water en zout (een soort polenta) dat vroeger 
het hoofdbestanddeel van de warme maaltijd in veel landen van het Caribisch gebied 
was, zoals aardappels in de Nederlandse keuken en rijst in de Chinese.
Warapa: drank bereid uit tamarinde met water en bruine suiker.
Okrasoep: (volgens het Woordenboek Surinaams-Nederlands in Suriname: okersoep): 
een slijmachtige soep, gemaakt van okra, een langwerpige doosvrucht. Aan de soep 
worden kruiden, vis en meestal ook pekelvlees toegevoegd.
Blauwe zeep is een op de ABC-eilanden gebruikte zeep die in de vorm van een staaf 
verkocht wordt. Het is een wit-geaderde blauwe zeep, vergelijkbaar met groene zeep 
in Nederland.
Kadushi: soep bereid uit het gedroogde, fi jngemalen vleesachtige deel van de zuilcac-
tus Cereus repandus.
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Tragabiná: (de naam van een slang in een der verhalen) betekent letterlijk: herten-
verslinder.
Pegasaya is de jongste zoon van Nanzi en zijn vrouw Shi Maria. Het is ook de naam 
van een soort kleefk ruid.
Warawara is een caracaravalk.

Soms is ook gekozen voor een uitleg achter het Papiamentse woord, zoals in een 
zin waar staat: ‘… Koma Kabritu, de geit, daarna met Koma Karné, het schaap, en 
met Kompa Porko, het varken…’ Waarmee niet gezegd is dat de in genoemd Kompa 
Nanzi-boek behandelde ‘vreemde woorden’ allemaal Curaçaos-Nederlandse woor-
den zijn. Het zijn in elk geval niet in het Standaardnederlands bestaande woorden en 
in sommige gevallen eigennamen, die desalniettemin in een Nederlandse tekst zijn 
opgenomen.

De toekomst van het Curaçaos-Nederlands

De kennis van het Nederlands zal op Curaçao, door de steeds grotere invloed en 
waardering van het Papiaments, verder achteruitgaan. Vooral ook nu het Papiaments 
intussen reeds in de eerste drie leerjaren van het zogenoemde funderend onderwijs 
is ingevoerd als onderwijstaal. Hierdoor zullen minder lessen en minder boeken in 
het Nederlands worden uitgegeven en gebruikt. Daardoor komt het Nederlands veel 
meer onder invloed van woorden, uitspraak en zinswendingen uit het Papiaments 
en van de Papiamentse spelling (zie boven). In hoeverre bedoelde invloeden zullen 
worden gedoogd in het onderwijs en in het dagelijks leven staat nog te bezien. Feit 
is dat dan het verschil in kennis van de Nederlandse taal tussen de van huis uit Ne-
derlandstaligen en de Papiamentstaligen groter zal worden. Het kan een gevaarlijk 
boemerangeff ect hebben op de kennis van het Standaardnederlands, welke taal dan 
nog meer dan nu de zwartepiet kan krijgen toegespeeld voor alle falen in het Cura-
çaose onderwijs.

Dit alles is zeer nadelig voor de Papiamentstaligen, aangezien de kennis van het 
Nederlands nog vele jaren van zeer groot belang zal blijken te zijn, in het bijzonder 
in het onderwijs en voor verdere studie en ontwikkeling van de Curaçaose bevol-
king. In het voortgezet onderwijs blijft  bijvoorbeeld volgens plan het Nederlands als 
onderwijstaal. In onze enige openbare bibliotheek zijn er anno 2004 ongeveer 15.000 
informatieve boeken en romans in het Nederlands gesteld en 189 in het Papiaments 
(persoonlijke informatie van de directeur van de Biblioteka Públiko Kòrsou, de 
Openbare Bibliotheek van Curaçao). Alle wetten, praktisch alle rapporten, verslagen 
en offi  ciële stukken worden op Curaçao nog in het Nederlands geschreven, soms 
in het Engels en heel zelden in het Papiaments, ook al krijgen ze met steeds grotere 
regelmaat een Papiamentse titel mee. Op het voorblad van het regeerakkoord van 
1999-2002 van het Nederlands-Antilliaanse kabinet staat: 

Nil Volentibus arduum – Es ku realmente ke, por – Werkelijk willen, is kunnen – He can, 
who really wants – Regeerakkoord 1999-2002 

Op dat van de periode 2002-2006 staat: 
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Regeerprogramma van het Kabinet-Ys voor de periode 2002-2006 – ‘Un vishon Un direks-
hon’

en op dat van 2003-2006: 
Regeerakkoord – Welinsali3 2003-2006 

De laatste twee kregen uitsluitend een Papiamentse ondertitel, maar alle drie zijn ze 
in het Nederlands gesteld. Er is nooit een vertaling van in het Papiaments versche-
nen. De regeerakkoorden van het Eilandgebied Curaçao van 2003-2007 en van 2004-
2007 zijn wel in het Papiaments gesteld en hebben beide een Papiamentse naam.

Hier volgen nog drie concrete voorbeelden van het belang van het Nederlands 
op Curaçao. In de meest recente collectieve arbeidsovereenkomsten die de Stichting 
Fundashon Biblioteka Públiko Kòrsou (F.B.P.K.), hetgeen staat voor Stichting Open-
bare Bibliotheek Curaçao, met de Algemene Bond van Overheidspersoneel (A.B.V.O.), 
sloot en in de laatste cao die de N.V. Autobusbedrijf Curaçao sloot met de vakbond 
Union General di Trahadó di Kòrsou U.G.T.K., staat letterlijk:

Uitsluitend de door de partijen getekende Nederlandse tekst van deze overeenkomst en de 
bijlagen is bindend.

respectievelijk:
Uitsluitend de door partijen getekende, respectievelijk gewaarmerkte, Nederlandse tekst 
van deze overeenkomst en bijlagen is bindend.

Dat beide cao’s naderhand in het Papiaments zijn vertaald, doet niet af aan het belang 
van het Nederlands op Curaçao.

De commissie-Jesurun, ingesteld door de regeringen van Nederland en de Neder-
landse Antillen, had tot taak advies uit te brengen over de Bestuurlijke en Financiële 
Verhoudingen Nederlandse Antillen. Zij overhandigde haar eindrapport op 8 okto-
ber 2004 aan de regeringen van beide voornoemde landen. Het rapport is getiteld 
‘Het kan nu… het moet nu’. Het is in het Nederlands gesteld. Een resumé van het 
rapport is wel in het Papiaments vertaald.

Ten slotte, de in opdracht van de minister van Justitie van de Nederlandse Antil-
len ingestelde commissie Evaluatie Rechtshandhaving had tot taak de omstandighe-
den te onderzoeken waaronder een ex-minister van Justitie en ex-minister-president 
van de Nederlandse Antillen was gedetineerd. Het rapport verscheen op 2 december 
2004 en is geheel in het Nederlands gesteld.

De toekomst zal, naar mijn mening, uitwijzen dat een zo stringent mogelijk volgen 
van het Standaardnederlands de bewoners van Curaçao ten goede zal komen. De 
Nederlandse taal is immers van enorm belang voor dit eiland. Wat niet hoeft  in te 
houden dat het Papiaments, de moedertaal van de meeste bewoners van Curaçao, 
wordt verwaarloosd. Maar het Nederlands moet, net als het Papiaments, met de 
grootste liefde die onder de gegeven moeilijke omstandigheden mogelijk is worden 
gegeven. Anders gaat de kennis van deze zo belangrijke taal van het eiland steeds 
verder achteruit.
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Noten

1.  In dit artikel zijn de geciteerde Papiamentse woorden letterlijk overgenomen. Een enkele keer 
is echter om de uitspraak voor de Nederlandse lezer begrijpelijk te maken een ‘Nederlandse’ 
spelling gebruikt. De voorbeelden uit het Papiaments die niet van een citaat afk omstig zijn, 
staan allemaal in de Papiamentse spelling van Curaçao en Bonaire.

2.  Volgens Van Donselaars Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, p. 248-249, is mati een 
homoseksuele vriendin of een lesbienne, en is het een verouderde aanduiding voor een vrien-
din. In het Sranan Tongo heeft  het woord mati de betekenis van ‘vriend’ of ‘vriendin’. Op 
Curaçao heeft  het in het Papiaments de betekenis gekregen van ‘Surinamer’.

3.  Welinsali is de Papiamentse naam van een soort salieplant.
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Bijlage I. Antilliaans-Nederlandse woorden die voorkomen in het 
Handwoordenboek Nederlands-Papiaments van Sidney Joubert uit 1999

N.B. Met het schrijven van dit artikel ben ik tot de conclusie gekomen dat ik ze beter 
als Curaçaos-Nederlands had kunnen aanduiden.

a.b.b. <zn.(de)> 1. <afk orting voor algemene bestedingsbelasting> impuesto general 
di konsumo, a.b.b.

alkolado <zn. (de)> 1. <soort reukwater, o.a. gebruikt tegen de hitte, bestaande uit 
etherische oliën en alcohol> alkolado

ayó <tw.> 1. <bij afscheid, adieu, vaarwel, <inf.> doei, ajuus> ayó, <mod., inf.> dui
bolita <zn.(de)> 1. <bolletje met cocaïne erin die geslikt wordt om te smokkelen> 

bolita
bolitaslikker <zn.(de)> 1. <drug(s)koerier die ingeslikte bolletjes smokkelt> gulidó di 

bolita, narkogaliña, bolitero
bolitaslikster <zn.(de)> 1. <slikster, drug(s)koerstier die ingeslikte bolletjes smok-

kelt> gulidó di bolita, narkogaliña, bolitero
bolletjesslikker <zn.(de)> 1. <drug(s)koerier die ingeslikte bolletjes smokkelt> gulidó 

di bolita, narkogaliña, bolitaslikker
bolletjesslikster <zn.(de)> 1. <slikster, drug(s)koerstier die ingeslikte bolletjes smok-

kelt> gulidó di bolita, narkogaliña, bolitaslikster
boorworm <zn.(de)> 1. <boktor> bor
bvo <zn.(het)> 1. <afk . van beroepsvoorbereidend onderwijs> bvo
bvo <zn.(de)> 1. <afk . van school voor beroepsvoorbereidend onderwijs> bvo
choller <zn. (de)> 1. <drug(s)verslaafde (die er vies bij loopt)> chòler
gasbom <Ant.Ned. en Sur.Ned.> <zn.(de)> 1. <fl es, cilinder waar gas in gedaan 

wordt> tubu/silinder/bòm di gas
gev.min. <zn.(de)> 1. <afk orting van gevolmachtigde minister> minister/ministro 

plenipotensiario, gev.min.
karpat <zn.(de)> 1. <teek> karpata
keds <ov. ww.> 1. <gymschoen> kèts
kets <zn.(de)> 1. <gymschoen> kèts
kinkhoorn <zn. (de)> 1. <oude benaming voor de eetbare zeeslak (Strombus gigas) 

karkó, <dit laatste wordt tegenwoordig steeds vaker uitgesproken als> karko, 
<Ar.> kalko

knoek <zn. (de)> 1. <platteland> kunuku; 2. <buitendistricten> kunuku
landsbemiddelaar <zn.(de)> 1. <offi  ciële arbeidsbemiddelaar in dienst v.d. Ned.-Ant. 

overheid> mediador/-dó di gobièrnu sentral
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loterijbaas <zn.(de)> 1. <eigenaar van een loterijkantoor, waar andere dan lands- en/
of staatsloten worden verkocht> doño di kantor/ofi sina di number, rifero

loterijvergunninghouder <zn.(de)> 1. <bezitter van toestemming om lands- en/of 
staatsloten te verkopen> persona i/òf instansia/-sha ku pèrmit pa bende brièchi; 
2. <mbt. andere dan lands- en/of staatsloten> rifero

makamba <zn. (de)> 1. hulandes, ulandes, <soms met pejoratieve betekenis> makam-
ba; <Europese Nederlander> (h)ulandes europeo/oropeo

mispel <zn.(de)> 1. <Achras sapota, deze vrucht lijkt enigszins op, maar is niet de-
zelfde als de Nederlandse mispel) mespel, mespu

mondi <zn.(de)> 1. <bos> mondi
moppen <ov.ww.> 1. <m.e. zwabber dweilen> mòp, pasa (un) mòp (riba); <de vloer ~ 

> mòp suela, pasa (un) mòp riba suela
onderstand <zn.(de)> 1. <bijstand> ònderstant; < ~ krijgen> haña/kobra ònderstant
onderstander <zn.(de)> 1. <bijstandtrekker> kobradó di ònderstant
onderstandtrekker <zn.(de)> 1. <bijstandtrekker> kobradó di ònderstant
Papiamentist <zn.(de)> 1. <iemand die het Papiaments bestudeert> papiamentista
pika <zn.(de)> 1. <puntige uitwas v.e. doorn> sumpiña; 2. <hete peper> promèntè 

(pika)
pika <bn.> 1. <pikant, scherp, de smaak sterk prikkelend> pika; <die Spaanse peper 

is erg ~ > e promèntè ei ta mashá/masha pika; 2. <pikant, de geest prikkelend> 
pika; <die opmerking was ~ > e opservashon ei tabata pika

pletter <zn.(de)> 1. <Nederlandse arbeider bij de voormalige Combinatie Pletterij 
Nederhorst op Curaçao; later een Nederlandse arbeider, vooral indien hij zich 
grof uitliet of ruwe manieren had> plèter

schubappel <zn.(de)> 1. <kaneelappel> skopapel
shutter <zn.(de)> 1. <in verschillende standen te plaatsen plankje v.e. zonneblind> 

yalusí
speelschool <zn.(de)> 1. <peuterspeelzaal> speelschool
speelschooltje <zn.(het)> 1. <peuterspeelzaal> speelschool(tje)
telekijker <zn.(de)> 1. <televisiekijker> televidente
waaiboom <zn.(de)> 1. <dividiviboom> (palu di) dividivi/watapana/dibidibi
zeeappel <zn.(de)> 1. <zee-egel> zeappel, seapel
zegelpapier <zn.(het)> 1. <formaatzegel> papel seyá, zegelpapier

Bijlage II. Curaçaose bomen, heesters en vruchten 
die geen Nederlandse naam hebben

De volgende bomen, heesters en vruchten hebben geen Nederlandse naam of worden 
op Curaçao in het Nederlands steeds met de inheemse naam aangeduid, ook al be-
staat er in sommige gevallen een Nederlands equivalent voor:

anglo – soort neerliggend kruid met gele bloemetjes (Tribulus cistoides)
apeldam – soort boom die eetbare vruchtjes geeft  (Zizyphus spina-christi)
barba di yònkuman – soort grote, snelgroeiende boom met pluizige bloemen en afge-

platte peulvormige vruchten (Albizia lebbeck)
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bringamosa – soort struik, met brandharen op stengels en bladeren (Jatropha 
urens)

datu – soort zuilcactus (Lemaireocereus griseus)
guiambo – soort hibiscus (Abelmoschus esculentus), waarvan de doosvrucht als 

groente gegeten wordt
indju – soort grote acaciaboom met bleekgele peulen (Prosopis julifl ora)
infrou – soort schijfcactus met doornen (Opuntia wentiana en andere Opuntia sp.)
isora – soort sierheester (Ixora sp.) met bloemetjes. (In Suriname: fajalobi ge-

noemd) 
kadushi – soort grote zuilcactus (Cereus repandus), die als groente gegeten wordt
karawara di mondi – soort boom (Cordia alba)
karawara spañó – soort boom (Cordia sebestena)
kashu (di Sürnam) – soort boom (Syzygium smaragnense) die roze vruchten geeft . 

(De vrucht wordt in Suriname genoemd: ‘Curaçaose appel’)
magdalena – soort sierplantje (Catharanthus roseus)
makaprein; makaprùim – soort pruim (Spondias purpurea)
mansaliña – soort boom met gift ige vruchten (Hippomane mancinella)
mespel – soort boom die vruchten geeft  (Achras zapota). Niet de Ned. mispel
palu di lechi – soort alles overwoekerende slingerplant (Cryptostegia grandifl ora)
teku – soort bromelia (Bromelia lasiantha)
tuna – soort doornloze schijfcactus (Opuntia boldinghii); (Ar. en Bon.) soort schijf-

cactus met doornen (Opuntia wentiana en Opuntia elatior)
tuturutu – soort sierheester (Caesalpinia pulcherrima)
wabi – soort acacia met doornen (Acacia tortuosa)
wandu – soort heester (Cajanus cajan) die eetbare bonen geeft 
welinsali; welisali – soort heester (Croton fl avens)
yambo – soort hibiscus (Abelmoschus esculentus), waarvan de doosvrucht als 

groente gegeten wordt; vrucht van de okraplant.

Mogelijk dat infrou een uitzondering hierin vormt. Deze cactussoort wordt op Cu-
raçao in het Nederlands ook aangeduid met Spaanse juff er. Dit laatste is in elk geval 
een niet in het Standaardnederlands bestaand woord.
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3. Indisch-Nederlands   

Jan W. de Vries

De Pasar Malam, avondmarkt, kermis, in Den Haag trekt iedere zomer veel bezoe-
kers. Vooral oudere Indische Nederlanders roepen er de sfeer op van de gordel van 
smaragd rond de evenaar, van tempo doeloe, de tijd van weleer, met de oe-spelling 
van voor de offi  ciële Indonesische spelling van 1972, een sfeer waarbij geuren ho-
ren van kretek, kruidnagelsigaretten, en natuurlijk van traditioneel bereide Indische 
gerechten als nasi ramas, witte rijst met groenten en vlees, gado-gado, gemengde 
groenten met een pittige pindasaus, en sate kambing van boven houtskool geroosterd 
gemarineerd geiten- of schapenvlees, of sate ajam van kip, met de j-spelling van voor 
1972.

De ruimte in de grote tenten op het Malieveld wordt echter al jaren niet meer uit-
sluitend in beslag genomen door tempo doeloe. Naast het moderne Indonesië biedt de 
gehele niet-westerse wereld er zijn waren aan. Indisch-Nederland verliest op de Pasar 
Malam langzaam maar zeker terrein, zoals ook restaurants met een traditioneel In-
dische keuken in Nederland geleidelijk verdwijnen, zelfs in Den Haag. De rijsttafel, 
een van de fraaiste voortbrengselen van de Indisch-Nederlandse cultuur, staat nog 
maar zelden op een menukaart. Wie de tijd heeft  om vele uren in de keuken door 
te brengen, rijsttafelt thuis, en bereidt daarvoor ten minste negen gerechten, zoals 
de koki ons gezin in Jakarta rond 1970 dagelijks voorschotelde. Maar zij was dan 
ook als keukenbediende in de koloniale tijd begonnen, in dienst van een Nederlands 
gezin. In Jakarta is ook nog een spoor van deze Indisch-Nederlandse kookcultuur te 
vinden: in de deft ige wijk Menteng bevindt zich het befaamde restaurant Oasis, waar 
geheel in koloniale stijl gerijsttafeld kan worden.

De sporen van het Indisch-Nederlands verdwijnen eveneens langzamerhand uit 
het Standaardnederlands. Het Groene Boekje uit 1995 geeft  weliswaar zowel manga 
(Indonesisch mangga) als mango, maar bij de groenteman heet deze vrucht sinds een 
jaar of tien alleen nog maar mango, op z’n Engels. Ketoembar en ketumbar worden 
verdrongen door koriander. Tot teleurstelling van oudere Indische Nederlanders kan 
bij de afh aalchinees nasi besteld worden en opgebakken rijst gekregen; nasi blijft  
voor hen – zoals het hoort – bereide, gekookte rijst, want opgebakken rijst heet nasi 
goreng. Indische woorden verliezen hun oorspronkelijke betekenis of verdwijnen, en 
zonder een verklarende woordenlijst kost het lezen van Indische bellettrie dan ook 
meer inspanning dan voorheen.

Het Indisch-Nederlands, het taalgebruik van de Indische Nederlanders, de Indo-
europeanen, de Indo’s, is het onderwerp van deze bijdrage. Een historisch overzicht 
vooraf is nodig om de herkomst ervan te verduidelijken.
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De geschiedenis: opgaan, blinken en verzinken

Op 24 oktober 1869 schreef Conrad Busken Huet, redacteur van de Javabode te Ba-
tavia, zijn zwager J.C. van Deventer een brief waarin hij het geheel eens was met de 
vrienden en kennissen die Van Deventer hadden afgeraden te solliciteren naar het 
rectorschap van de enige school voor voortgezet onderwijs in Indië, het Koning Wil-
lem III-gymnasium (zonder klassieke talen) in Batavia. Het zou hem er niet bevallen. 
Niet vanwege het inkomen: van het aanvangssalaris van zeshonderd gulden in de 
maand kon men toen uitstekend rondkomen. De emolumenten die bij het rector-
schap behoorden, waren aantrekkelijk: vrij wonen, vrije geneeskundige behandeling, 
vrije overtocht naar Europa in geval van ziekte en uitzicht op een goed pensioen 
na dubbel tellende tropenjaren. Nee, de schooljeugd zou hem tegenstaan. Van alle 
jongens – meisjes gingen niet naar het gymnasium – was immers ruim 90 procent in 
Indië geboren. Huet schrijft  (1890 I: 233):

Over het moreel dier jongens spreek ik thans niet; ofschoon hunne vroegtijdige physieke 
ontwikkeling en de herinneringen uit hunne onder inlandsche bedienden gesleten kinder-
jaren voorname struikelblokken zijn. Doch ook onafh ankelijk daarvan werkt het Indisch 
klimaat fataal op de hersenen der meesten, en staat op hun gelaat, al zijn ze uit zuiver Eu-
ropeesche ouders geboren, de liplappennatuur te lezen. De gemakkelijke taalvormen van 
het Maleisch dooden, schijnt het, bij de geboorte een gedeelte van het denkvermogen; zoo 
dat het onderwijs, in den regel gegeven door kersversch uit Holland aangekomen docenten, 
die zich over de Indische denk kategoriën slechts bij uitzondering eene juiste voorstelling 
kunnen maken, geen wortel schieten kan. Daarbij komt, dat in de Indische maatschappij, 
waar alleen de bovenlaag uit Europeesche elementen bestaat, voor de jongens veel minder 
te zien en te hooren is dan in Europa.

Huet was zeker niet de enige Europeaan met dergelijke opvattingen, die in zijn tijd 
door bijna niemand politiek incorrect werden geacht. De algemeen gangbare opinie 
was dat in Indië geboren kinderen, zelfs de kinderen met Europese ouders, de lethar-
gische aard van de Indo, de halfb loed, de mesties, bezaten, een aard die in Indische 
letteren zo vaak is beschreven. Hun taal weerspiegelde niet alleen hun aard, hun 
taal bepaalde die aard ook voor een deel: het Maleis leidde tot lui en simpel denken. 
Ook als er op latere leeft ijd overgeschakeld moest worden op het Nederlands, was 
het denkvermogen in de jeugd te weinig ontwikkeld om profi jt te kunnen hebben 
van het in Indië gegeven onderwijs. Kortom, het taalgebruik van de jeugd, of dat 
nou Maleis of een verbasterd Nederlands was, genoot in de negentiende eeuw weinig 
prestige.

De tijd van de voc (1600-1800)

In de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie (1600-1800) heeft  het Ne-
derlands zich in de Archipel nauwelijks kunnen verspreiden. Er werden wel op de 
Molukken en in het administratieve en economische centrum Batavia van de voc 
een paar scholen gesticht, maar alleen in Batavia was Nederlands de voertaal. Er 
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zijn schaarse pogingen gedaan om het Nederlands te bevorderen, bijvoorbeeld door 
gouverneur-generaal Van Diemen, die in 1641 ordonneerde dat bij voldoende kennis 
van het Nederlands slaven een hoed mochten dragen en vrijgelaten konden worden, 
inheemse vrouwen met een Europeaan mochten trouwen en mardijkers, voormalige 
slaven en hun nazaten – de naam is afgeleid van het Maleise woord merdeka ‘vrij-
heid’ – offi  cier konden worden. 

De pogingen om het gebruik van het Nederlands te bevorderen mislukten door de 
positie van het Maleis en het Portugees.

Het Maleis is een van de honderden talen in de Archipel. Rond 1600 was het de 
dialectisch geschakeerde moedertaal van de bewoners rond de Straat van Malakka, 
maar sinds de Middeleeuwen werd een van de Maleise dialecten, het Maleis van het 
sultanaat Malakka, in een veel ruimer gebied de cultuurtaal. Bovendien werd dit 
Maleis als lingua franca gebruikt van Madagaskar tot de Filippijnen. Europeanen 
bedienden zich ervan in hun contact met de inlandse bevolking. Dit Maleis werd ook 
gebruikt bij de verspreiding van de islam en, later, van het christendom. Dit Maleis, 
ook wel Riau-Maleis of Johore-Maleis genoemd, zou in de twintigste eeuw de basis 
worden van twee standaardtalen: Indonesisch (Bahasa Indonesia) en Maleisisch in 
de voormalige Engelse koloniën, talen die onderling nauwelijks meer verschillen dan 
Servisch en Kroatisch, of de noordelijke en de zuidelijke Nederlandse standaardtaal. 
Hier en daar verdrong de Maleise lingua franca zelfs lokale moedertalen, zoals op 
de Molukken en in Batavia, waar op basis van de oorspronkelijke talen eigen varië-
teiten ontstonden. Ten slotte ontwikkelden er zich sterk vereenvoudigde vormen van 
Maleis met een beperkte woordenschat, pidgins als het Pasar-Maleis, die alleen maar 
functioneerden als contacttaal tussen sprekers die elkaars moedertaal niet kenden 
en toch op elementair niveau wilden communiceren. Het mag betwijfeld worden of 
Huet een andere variëteit van het Maleis kende dan dit Pasar-Maleis.

Naast het Maleis werd sinds de zestiende eeuw een tweede lingua franca gebruikt, 
namelijk Portugees met wat Maleise invloeden. Deze taal was verspreid door Portu-
gese ontdekkingsreizigers, missionarissen en handelaren, eerst langs de kusten van 
Oost-Afrika en India, en vanaf het einde van de zestiende eeuw ook in de Archipel. 
De voc gebruikte deze taal in de contacten met Aziaten van buiten de Archipel en 
met Euraziaten van gemengd Portugees-Aziatische afk omst, onder wie veel christe-
nen. Al snel werd in de meeste Europese gezinnen in Batavia deze taal gesproken, 
vooral omdat de kinderen werden grootgebracht door Portugeessprekende slaven, 
die van buiten Java waren aangevoerd. In de kerk van Batavia zou tot in het begin 
van de negentiende eeuw één keer in de maand in het Portugees gepreekt worden.

Het Maleis en het Portugees voorkwamen de verspreiding van het Nederlands. 
Beide talen werden in toenemende mate gebruikt als voertaal op school en in de kerk, 
en als gevolg van het grote aantal gemengde huwelijken, al dan niet door de kerk en 
de overheid bekrachtigd, werden beide talen ook thuis gesproken. Vanaf het midden 
van de achttiende eeuw werd het Maleis de dominante taal en verloor het Portugees 
terrein. Het Nederlands bleef de offi  ciële taal van de voc en de kerk, in Batavia de 
voertaal op een enkele school, en slechts de thuistaal in gezinnen van hoge compag-
niesdienaren met een kort dienstverband en getrouwd met een Nederlandse vrouw.
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 Het Maleis en het Portugees verhinderden bovendien dat er onder de vrijgelaten 
slaven en achtergebleven compagniesdienaren, die de lagere middenstand van hand-
werkslieden en neringdoenden vormden, maar ook van de mardijkers en compag-
niesdienaren die zich fortuin en grond hadden verworven, een algemeen verspreid 
gecreoliseerd Nederlands ontstond: er was geen behoeft e aan. Bezoekers van de Ar-
chipel verbaasden zich niet alleen over het algemene gebruik van Maleis en Portu-
gees in deze gemeenschap van voornamelijk Indo-europeanen, maar lieten zich ook 
kritisch uit over de zeer gebrekkige beheersing van het Nederlands. Het Nederlands 
dat ze hoorden in deze kringen, beschouwden ze als verbasterd, verloederd.

De negentiende eeuw

Het proces van vernederlandsing, maar daarnaast ook de verspreiding van een ver-
basterd, gecreoliseerd Nederlands, een mengtaal van Nederlands en Maleis of een 
andere inheemse taal, kwam pas in de negentiende eeuw op gang. Het aantal Euro-
peanen breidde zich langzaam maar zeker uit. Steeds vaker vestigden ambtenaren, 
offi  cieren en lagere militairen, de jannen, zich blijvend in de kolonie. De voc had 
de ontwikkeling van een levenskrachtige kolonie altijd als een bedreiging van het 
handelsmonopolie gezien en dan ook zo veel mogelijk tegengegaan. In 1632 woonden 
er in Batavia ruim tweeduizend compagniesdienaren en Europese burgers. In 1870, 
een jaar nadat Huet zijn brief schreef, woonden er trouwens nog maar zesduizend 
Europeanen, van wie er vierduizend in Indië geboren waren.

 Van deze Europeanen was een derde deel militair. De militairen, onder wie veel 
blijvers, zouden de koloniale samenleving tot in het begin van de twintigste eeuw sterk 
beïnvloeden. Vele soldaten leefden in concubinaat, anderen trouwden met inlandse 
vrouwen. De Europese jannen woonden in de kazerne met hun inlandse vrouwen en 
kinderen, de anak golong, kinderen van onder het bed, want daar sliepen ze in de be-
perkte leefruimte van de barakken. In de kazerne woonden ook de inlandse soldaten 
met hun gezinnen, afk omstig uit de gehele Archipel. In deze gemeenschap ontwik-
kelde zich het Kazerne-Maleis, het Tangsi-Maleis, met een vereenvoudigde Maleise 
grammatica en een woordenschat die deels aan het Nederlands was ontleend. Het is 
de taal van de moeders die gesproken werd met de Nederlandse vaders, maar algauw 
ook de taal van hun Indo-europese kinderen. Veel afgezwaaide jannen gingen onder 
armoedige omstandigheden in de kampong wonen: langzaam ontstond er een Indo-
europees proletariaat. De kloof tussen de welgestelden, onder wie Europeanen maar 
ook veel Indo-europeanen uit oude Indische families, en de arme Indo-europeanen 
groeide in de negentiende eeuw: een kloof in welstand, in aanzien en steeds vaker 
ook in huidskleur. De kazerne heeft  daartoe een aanzienlijke bijdrage geleverd.

Voor de wet bestonden er overigens buiten de Vreemde Oosterlingen als Arabieren 
en Chinezen slechts Europeanen en Inlanders, waardoor het aantal Indo-europea-
nen zo lastig te schatten is. Als bastaarden erkend werden, dan waren ze Europe-
aan; zo niet, dan waren ze inlander, en sinds de wet van Baud uit 1839 uitgesloten 
van ambtelijke betrekkingen. Aan erkende bastaarden werden namen gegeven als 
Remrev, een omkering van Vermeer, en als de klankvorm van het woord de omkering 
niet toestond, ook wel namen als Vriesde, een omkering van De Vries. Het Indisch-
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Nederlands van de blijvers uit de oude families en het nieuwe Kazerne-Maleis zullen 
ongetwijfeld enige gemeenschappelijke kenmerken hebben gehad, zeker in de uit-
spraak en de woordenschat. We weten jammer genoeg erg weinig van het Kazerne-
Maleis: gedocumenteerd is het nooit. Van het Nederlands waarover Huet en anderen 
zich zo ongerust maakten, weten we meer, omdat er tot de Tweede Wereldoorlog veel 
over geschreven is. Ik kom erop terug.

De Europese gemeenschap groeide niet alleen door de toename van het aantal 
blijvers, maar sinds de jaren zeventig van de negentiende eeuw ook door het toe-
nemende aantal trekkers met een beperkt dienstverband, uitgezonden ambtenaren, 
militairen en werknemers in het bedrijfsleven, hoewel de aantallen van de migran-
ten aanvankelijk die uit de voc-tijd nauwelijks overtroff en. Deze trekkers brachten 
wel steeds vaker Europese vrouwen mee. In deze kringen werd de afk eer van het 
verbasterde Nederlands het luidst verwoord, en de Indo, de liplap, het meest gedis-
crimineerd. Het was dan ook voor de Indo-europeaan zaak zich zo veel als mogelijk 
was aan te passen aan deze trekkers, die de Europese samenleving in toenemende 
mate domineerden. Een goede beheersing van het Nederlands vergrootte de kans op 
maatschappelijk succes en sociaal prestige aanzienlijk.

In de loop van de negentiende eeuw verbeterde het onderwijs maar erg langzaam, 
hoewel de ideeën over opvoeding en onderwijs onder invloed van de Franse revo-
lutie waren veranderd. Onderwijs voor iedereen, gestimuleerd en begeleid door de 
overheid, leidde in 1818 tot een besluit dat scholen aankondigde voor de inlandse 
bevolking, ook voor het niet-christelijke deel. Maar tussen droom en daad staan 
praktische bezwaren in de weg: het nodige geld ontbrak, deels door de grote Java-
oorlog en deels door de inspanning om een nieuw belastingsysteem in te voeren, het 
cultuurstelsel, dat de lokale bevolking dwong koffi  e, thee en tabak te verbouwen en 
een deel van de opbrengst aan de regering af te staan.

Toch kwamen er meer scholen, vooral voor Europeanen, maar ook voor inlanders 
van adel. De Europese gemeenschap ging er nauwelijks beter Nederlands door spre-
ken: door het gebrekkige onderwijs en de thuistaal van het merendeel van de leerlin-
gen, het Maleis of een mengsel van Nederlands en Maleis. De gebrekkige beheersing 
van het Nederlands blijkt uit een onderzoek uit het einde van de negentiende eeuw 
op Europese scholen met Nederlands als voertaal: 30 procent van de Europese leer-
lingen uit het eerste jaar verstond het Nederlands bijna niet en 40 procent kende 
helemaal geen Nederlands. De moedertaal van de blijvers en hun nazaten bleef nog 
lang Maleis of een verbasterd Nederlands. De voornaamste oorzaak was het nog 
steeds geringe aantal Europese vrouwen onder de blijvers, waardoor het Nederlands 
de thuistaal niet kon worden. Bovendien stuurden de welgestelden hun kinderen 
naar Europa om er degelijk onderwijs te volgen.

De bescheiden migratie vanuit het moederland, de groter wordende kloof tussen 
de bestuurlijke en economische gegoede stand en het groeiende aantal arme Indo’s, 
het gebrekkige onderwijs voor Europeanen, het nagenoeg ontbreken van onderwijs 
voor inlanders en het ontstaan van een gecreoliseerd Nederlands hebben ervoor ge-
zorgd dat de negentiende eeuw de meest Indische eeuw is geworden.
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De twintigste eeuw

De Indische eeuw werd vier decennia lang gevolgd door het meest Europese tijdperk, 
waarin de traditionele gemeenschap van blijvers, hoe gediff erentieerd ook door ver-
schillen in welstand, aanzien en huidskleur, niet langer het aanzien van de koloniale 
maatschappij bepaalde. De veranderingen werden veroorzaakt door de economische 
ontwikkelingen van de nieuwe tijd, de stroom van nieuwe migranten, onder wie nu 
ook veel vrouwen, en gewijzigde opvattingen over de koloniale samenleving.

In 1890 was de gehele Archipel onder controle gebracht van het centrale gezag. 
De handel, de nijverheid en de landbouw – vooral de rubberplantages – begonnen te 
bloeien. De afstand tussen Europa en Azië werd verkleind door de opening van het 
Suez-kanaal, het gebruik van stoomboten, en later ook van vliegtuigen. Bovendien 
was onmiddellijk telegrafi sch en telefonisch contact mogelijk tussen het moederland 
en de kolonie. De bovenlaag van de koloniale samenleving verwesterde door een 
sterk toenemende migratie in een snel tempo. Bij het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog waren er ruim 200.000 Europeanen in de Archipel.

Het onderzoek naar de beheersing van het Nederlands onder de schooljeugd rond 
1900 leidde tot beter onderwijs, en niet alleen aan Europese en Indo-europese kin-
deren, maar ook aan inlanders. Wel werd op de desascholen, de dorpsscholen, niet 
het Nederlands maar een inheemse taal de voertaal: algemeen was men de opvatting 
toegedaan dat de voertaal op school de moedertaal moest zijn; het Nederlands was 
als tweede taal bestemd voor de bovenlaag.

De tijd was er rijp voor. De politici van de Ethische Richting achtten het een ere-
schuld aan de inlandse bevolking niets te onthouden van wat Nederland welvarend 
had gemaakt. Grote Broer had een taak ten aanzien van Kleine Broer. Goed onderwijs 
had bijgedragen tot de welvaart in Europa, meende men, zoals vele optimisten er 
toen ook in geloofden dat onderwijs de gevangenissen zou doen sluiten. Goed on-
derwijs, maar ook medische, infrastructurele en sociale voorzieningen voor iedereen 
waren noodzakelijk om de kolonie een prachtige toekomst te verzekeren, een toe-
komst waarin Europeanen en inlanders harmonieus zouden samenleven. Natuurlijk 
wel onder leiding van Grote Broer.

In het begin van de twintigste eeuw werd het Nederlands ingevoerd op alle op-
leidingen voor inlandse onderwijzers en ambtenaren. Opleidingsinstituten voor 
inlandse artsen werden gesticht. De toelating tot Europese scholen werd vergemak-
kelijkt, ook voor de Indo’s uit de kampong, althans voorzover ze als Europeaan 
geregistreerd waren. De inheemse aristocratie kreeg eigen scholen, waar Neder-
lands werd onderwezen. Chinezen en inlanders kregen hun eigen Nederlandstalige 
scholen, die gelijkgesteld werden aan Europese scholen. Er kwamen scholen voor 
voortgezet onderwijs. Als gevolg van deze maatregelen, maar ook door de vele niet 
onder de Nederlandse onderwijsinspectie vallende wilde scholen, groeide het aantal 
Nederlandssprekende inlanders tot boven de 700.000. Samen met ruim 200.000 Eu-
ropeanen beheersten tegen de Tweede Wereldoorlog bijna een miljoen inwoners de 
Nederlandse taal, op een totale bevolking van ongeveer 60 miljoen.

De helft  van de Nederlandssprekende inlandse bevolking woonde in West-Java, 
hoofdzakelijk in Batavia en Bandoeng. Slechts 6 procent woonde buiten de grote 
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steden. Een westerse opvoeding had een culturele drainage van het platteland als 
gevolg. Beheersing van het Nederlands maakte goedbetaalde betrekkingen mogelijk, 
betrekkingen die voornamelijk in de centra voor handel en overheidsinstellingen 
gevonden konden worden. Niet alleen sociaal-economische druk bevorderde het 
Nederlands, maar ook individuele psychologische factoren. De Nederlandse taal had 
zich in korte tijd een groot prestige verworven: via het Nederlands had men toegang 
tot de westerse cultuur. Door het Nederlands te beheersen beschouwde de inlander 
zich de gelijke van de westerling. Steeds vaker werd het Nederlands de omgangstaal 
van de westers opgevoede inlander, niet alleen in het contact met Europeanen, maar 
ook met vrienden en familieleden.

De positie van de niet-welgestelde Indo-europeaan bleef wankel. Aanvankelijk 
werd geprofi teerd van het verbeterde onderwijs. Vele Indo-europeanen werden la-
gere ambtenaren en verlieten de kampong. Het groeiende aantal hoogopgeleide in-
landers, die overigens een lager salaris ontvingen dan Europeanen, onder wie de 
Indo-europeanen, leidde er sinds de jaren twintig toe dat de positie van de Indo-eu-
ropeanen opnieuw werd bedreigd. De ethische opvatting dat blank en bruin in har-
monie behoorden samen te leven, was maar van korte duur, en werd sinds de jaren 
twintig steeds minder gehoord. De kloof tussen de trekkers, hoogopgeleide Europese 
migranten met een dienstverband van een beperkt aantal jaren en de nazaten van de 
oude families aan de ene kant, en de veelal Indo-europese blijvers, die in sociaal en 
economisch opzicht gebonden waren aan Indië maar ook bij de Europeanen wensten 
te behoren, aan de andere kant, werd opnieuw dieper. De Indo-europeaan leefde, 
of trachtte te leven, in twee werelden, maar zonder Europees moederland om erop 
terug te vallen.

Het opkomende nationalisme en het onderwijs voor inlanders bracht de Indo-eu-
ropeaan in een lastig parket. Enkele Indo-europeanen wilden tezamen met de inlan-
ders partij kiezen voor Indië en tegen de Europeanen. Dit bleek niet te realiseren. De 
ontwikkelde inlander voelde zich niet verbonden met de Indo-europeaan. Aanslui-
ting bij en erkenning door Europeanen bleef daarom van belang. Daarnaast was er 
nog de groeiende tegenstelling tussen Hollands en inlands, alle ethische idealen van 
rond 1900 ten spijt. Hollands betekende steeds vaker: behoudend, blank en gericht op 
de eigen groep. Hierdoor ontstond een klimaat waarin onder Europeanen, maar ook 
wel onder Indo-europeanen, in de jaren dertig fascistische ideeën konden gedijen.

In één opzicht werd de kloof tussen Europeanen en het merendeel van de Indo-
europeanen gedicht. Beide groepen leerden op school het Nederlands uitstekend be-
heersen. Het onderwijs verhinderde dat zich vormen van gebrekkig en gecreoliseerd 
Nederlands verder konden verspreiden. Alleen aan de rand van de samenleving 
bleven enige duizenden Europeanen en Indo-europeanen een mengvorm van Ne-
derlands en Maleis of een andere inheemse taal spreken, zoals het Petjoh met Maleis 
en Javindo met Javaans als grammaticale basis. Voor de meeste Indo-europeanen 
fungeerden deze mengtalen alleen voor informeel gebruik: soms thuis, maar vooral 
in de vriendenkring, want de kinderen moesten Standaardnederlands leren. Toch 
vingen de kinderen deze mengvormen ook op, en gebruikten ze als vader of moeder 
het niet hoorde, onder vriendjes, en als de leerkrachten het niet hoorden ook op de 
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speelplaats. Daar werden fl arden van de mengtalen weer opgepikt door Europese 
kinderen.

Ondertussen werd het Maleis steeds belangrijker. Offi  cieel heeft  het koloniale 
gouvernement nooit voor het Maleis als regeringstaal gekozen, maar in de inlandse 
samenleving is de verbreiding ervan door het koloniale gouvernement bevorderd 
door standaardisering van spelling en grammatica, en het publiceren van Maleise 
literatuur. Er ontwikkelde zich bovendien een gevarieerde Maleise pers. In de Volks-
raad, een adviesorgaan dat samengesteld was uit Europeanen en inlanders, kon men 
zich van het Maleis bedienen, hoewel slechts een enkel lid dat ook deed.

In 1927 werd de naam Maleis veranderd in Indonesisch, en een jaar later werd 
op het congres van Jong Indonesië het Indonesisch uitgeroepen tot nationale taal 
van een zelfstandige natie die nog niet bestond, Indonesië. De taal werd snel het 
symbool van het groeiende nationalisme, hoewel menig Indonesische intellectueel 
het Nederlands prefereerde als cultuurtaal. De harmoniegedachte tussen Europea-
nen en inlanders werd niet alleen door de op de eigen groep gerichte houding van 
Europeanen, maar ook door het steeds hechter georganiseerde nationalisme grondig 
verstoord. Opnieuw voltrok zich een scheiding tussen blank en bruin.

De Japanse inval in 1942 maakte abrupt een einde aan de discussie welke taal het 
medium in de toekomst diende te zijn: het Nederlands werd verboden en het Indo-
nesisch werd de offi  ciële taal.

Na de onafh ankelijkheid van Indonesië in 1945 is het gebruik van het Nederlands 
maar langzaam verdwenen. Voor veel intellectuelen die voortvarend de nieuwe natie 
begonnen op te bouwen, bleef het Nederlands hun cultuurtaal. Onder deze uitster-
vende elite wordt het Nederlands nog steeds gebruikt als groepstaal: het bewijs dat 
men een goede opvoeding heeft  genoten. Een passieve beheersing van het Nederlands 
bleef noodzakelijk voor bestudering van bronnen op vele terreinen van de weten-
schap. Sinds 1970 studeerden er aan de Universiteit van Indonesië weer honderden 
studenten af in de Nederlandse taal- en letterkunde. Het gebruik van het Nederlands 
als omgangstaal in de protestantse enclave Depok ten zuiden van Jakarta is uitgestor-
ven, mede door de groei van het dorp tot woongebied voor de er in de jaren tachtig 
gevestigde Universiteit van Indonesië. Het Nederlands dat in de jaren zeventig nog 
als geheimtaal werd gebruikt onder de elite van de Jakartaanse travestieten is ook 
verdwenen. Alleen een blijvende invloed op de Indonesische woordenschat met een 
zevenduizend Nederlandse leenwoorden en in geringe mate ook op de Indonesische 
grammatica getuigt van het talige koloniale verleden.

De Nederlanders, want er is geen reden ze nog langer Europeanen te noemen, 
waren inmiddels verdwenen: ruim 200.000 trokken weg, naar Nederland, maar ook 
bijna 50.000 naar elders, onder andere naar Amerika. In 1957 werd de laatste Ne-
derlanders de wacht aangezegd: ruim 50.000, onder wie veel Indo-europeanen, die 
zich in een nieuw vaderland moesten aanpassen. Ten slotte: in de jaren vijft ig kozen 
bovendien 4000 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen voor een tijdelijk geacht 
verblijf in Nederland. Ze brachten hun Molukse Maleis en hun Kazerne-Maleis mee, 
want het Nederlands beheerste deze eerste generatie zeer gebrekkig. Een kleine groep 
van voornamelijk Indo-europeanen verkoos Indonesisch staatsburger te worden.
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De taal van de Indische Nederlanders

Rond 1900 werd er voor het eerst serieuze aandacht aan het Indisch-Nederlands 
geschonken. De oudere literatuur over het Nederlands in Indië toont een aantal ge-
meenschappelijke kenmerken. De bezorgdheid over het gebruik van het Algemeen 
Nederlands, het Algemeen Beschaafd Nederlands zoals men het toen noemde, valt 
op. Het gebruikte Nederlands, vooral in de mond van Indo-europeanen, deugde niet. 
Het was verbasterd, gebroken en verloederd Nederlands, dat alleen bestudeerd moest 
worden om het te kunnen bestrijden. De taalarmoede werd vooral aan de invloed 
van het Maleis toegeschreven, zoals Huet in de negentiende eeuw al meende. In geen 
studie wordt dit Indisch-Nederlands uitsluitend om zichzelf beschreven, dus uit een 
zuiver taalkundige belangstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oudere 
studies vooral aan leraren te danken zijn. Slechts een enkele auteur wees erop dat 
de toevloed van woorden uit inheemse talen de Nederlandse taal niet behoefde te 
verarmen; integendeel, het Standaardnederlands was verrijkt met tal van woorden 
uit talen als het Maleis en het Javaans.

Het is voorts opvallend dat er nauwelijks onderscheid wordt gemaakt tussen ener-
zijds het Nederlandse taalgebruik van inlanders, Indo-europeanen en afstammelin-
gen van de blijvers en anderzijds dat van hen met Nederlands als moedertaal, maar 
een Nederlands dat in sommige opzichten afweek van het Standaardnederlands dat 
in Nederland gesproken werd. Het geheel aan variëteiten van mengtalen als Petjoh 
aan de ene kant en het door woordgebruik en uitspraak gekenmerkte Nederlands 
van Indische en ook wel Europese Nederlanders aan de andere kant werd als een 
glijdende schaal van zeer slecht naar bijna goed Nederlands beschouwd. Deze opvat-
ting, maar zonder oordelen over de mate van correctheid, die zo kenmerkend zijn 
voor de studies uit de koloniale tijd, treft  men decennia later ook nog wel aan: het 
Indisch-Nederlands dat in Nederland wordt gesproken, vormt een continuüm van 
Petjoh naar Standaardnederlands. Het valt te betwijfelen of deze opvatting wel juist 
is. Ik kom er dan ook op terug.

De beschrijving van het in Indië gebruikte Nederlands beperkte zich tot de Twee-
de Wereldoorlog in hoofdzaak tot afwijkingen in de uitspraak en de woordenschat. 
Niet vaak schonk men aandacht aan de vorming van woorden – de vervoeging van 
het werkwoord en de verbuiging van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden uit-
gezonderd – en bijna nooit aan de bouw van de zin. Ook in dit opzicht verschillen de 
studies uit de koloniale tijd nauwelijks van recente publicaties.

Het is opmerkelijk hoe weinig het Indisch-Nederlands na de inval van Japan in 
1942 is bestudeerd. In het eerste decennium na de onafh ankelijkheid en na de grote 
migratie naar Nederland verschenen er nog enige artikelen over de geschiedenis van 
het Nederlands in Indië, over de vele gemiste kansen om het Nederlands te versprei-
den en over de mogelijkheden die het Nederlands in de jonge republiek nog zou 
hebben.

Eén uitzondering vermeld ik. De taalkundige Van den Toorn ging in 1957 nauw-
keurig na in welk opzicht het Indisch-Nederlands afweek van het Standaardneder-
lands, in de woordkeus en de uitspraak van afzonderlijke klanken, maar ook in de 
klemtoon van woorden, in de zinsmelodie en in de grammatica. Eigen waarnemin-
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gen werden aangevuld met citaten uit het werk van auteurs als Couperus en Du Per-
ron. In tegenstelling tot de oudere studies ontbreekt in dit artikel ieder oordeel: het 
taalgebruik van de Indische Nederlanders wordt beschreven zonder beschouwingen 
over verbastering en verloedering. De afwijkingen worden toegeschreven aan de in-
vloed van het Maleis.

Na 1957 verscheen er lange tijd niets over het Indisch-Nederlands. Taalkundigen 
hielden zich bezig met de benamingen van landbouwgereedschap in Nederlandse 
dialecten, met het taalverlies van Nederlandse emigranten, met de verwerving van 
het Nederlands door allochtone kinderen, met het Nederlands in de voormalige ko-
loniën in de West, met de ontwikkeling van Nederlands tot Afrikaans en creooltalen 
als het Negerhollands op de Maagdeneilanden, maar bijna niet met de gevolgen van 
het contact tussen het Nederlands en de inheemse talen in de Gordel van Smaragd. 
De door de Nederlandse samenleving zo gewaardeerde stille acculturatie van de In-
dische Nederlanders zal hier zeker toe hebben bijgedragen. Alleen de meeste Moluk-
kers bleven tegendraads, maar zij wilden dan ook terug en zeker geen acculturatie.

Het is aan schrijvers van Indische bellettrie te danken dat het Indisch-Neder-
lands niet onopgemerkt zou blijven. Vooral Jan Boon vroeg aandacht voor de taal 
uit zijn jeugd. Onder de schuilnaam Vincent Mahieu publiceerde hij Tjies en Tjoek. 
Maar vooral als Tjalie Robinson verbeeldde hij zijn jeugd in vele verhalen, waar-
van een aantal in 1965 gebundeld werd in Piekerans van een straatslijper. Tot in het 
taalgebruik is zijn leven in twee werelden waar te nemen: het wat stijve, vormelijke 
Nederlands met een licht Indische aanslag van de bovenlaag van de koloniale samen-
leving en de informele mengtaal van de straat en de vriendenkring, het Petjoh. In 
Ik en Bentiet uit 1975 gebruikte Tjalie Robinson in hoofdzaak deze mengtaal. In het 
voorwoord van deze bundel met zeer korte verhalen verdedigde hij het Petjoh als de 
taal waarin hij leefde, waarin hij zichzelf was. De taal van zijn jeugd achtte hij een 
wezenlijk deel van de etniciteit van de Indische Nederlanders. Voor het eerst werd 
het taalgebruik van de Indische Nederlanders, althans van de groep waartoe Boon 
zich rekende, gezien als behorend tot de eigen identiteit, als deel van de cultuur van 
de Indische Nederlanders.

Voor 1942 werd het Indisch-Nederlands als verbasterd Nederlands beschouwd, 
ook door Indo-europeanen, een taalgebruik dat zo snel mogelijk afgeleerd moest 
worden, hoewel je er wel om kon lachen. In de jaren vijft ig kreeg een enkeling als Van 
den Toorn oog voor het Nederlands van de Indische Nederlanders, dat het waard 
was om bestudeerd te worden, en zonder pedagogische, didactische bijbedoelingen 
en zonder de neerbuigende houding van de liefh ebber van curiositeiten. Boon gaf 
het Indisch-Nederlands prestige in eigen kring. De Indische Nederlander moest trots 
zijn op zijn eigen taal. Hij gaf het Indisch-Nederlands, waaronder het Petjoh, dat vele 
Indische Nederlanders overigens nauwelijks zullen hebben gekend, in Nederland een 
status die het in Indië nooit had bezeten. Ook niet onder Indo-europeanen.

Toch leidde het ijveren van Boon niet tot een grote wetenschappelijke belang-
stelling voor het Indisch-Nederlands. Hier en daar werden er doctoraalscripties aan 
gewijd, zelfs aan de Universiteit van Indonesië, wat leidde tot een enkele publicatie. 
Een enkele keer voegde een werkstuk iets toe aan wat uit de oudere literatuur bekend 
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was. Liefh ebbers zorgden voor enige interessante publicaties over het taalgebruik 
van specifi eke groepen als soldaten en mariniers, vooral over de woordenschat.

Ik schenk eerst aandacht aan de kenmerken van het Indisch-Nederlands als varië-
teit van het Nederlands, het taalgebruik van de Indische Nederlanders. Hierbij moet 
wel bedacht worden dat het taalgebruik van de ouderen centraal staat; de jongeren 
hebben zich in de loop van de tijd steeds minder vaak van dit Indisch-Nederlands 
bediend, ook in de informele situaties van de familie of de vriendenkring.

Daarna behandel ik als voorbeeld van een mengtaal het Petjoh, met bijzondere 
eigenschappen die erop wijzen dat deze taal niet als een variëteit van het Nederlands 
kan worden beschouwd, maar een eigen taal is met een eigen grammatica.

Woordenschat

In de woordenschat valt op dat veel onmiskenbaar Nederlandse woorden een ei-
gen betekenis bezitten die Nederlanders veelal niet zullen kennen. Stroop is zoete 
limonade, een onderneming een plantage, een jongen een bediende, een platje een 
overdekte open ruimte met uitzicht op het erf, de voortuin, een strootje een meestal 
met de hand gedraaide sigaret, een gang een steeg, een geurmaker een opschepper, 
een handschoentje een in Nederland wonende bruid van wie het huwelijk met een 
in de tropen wonende echtgenoot is voltrokken, een halsdoek is een sjaal, een boei 
een gevangenis, een vendutie een veiling onder leiding van een vendumeester van de 
huisraad bij overplaatsing, klutsen is het schudden van speelkaarten en zich lekker 
maken relaxen in een luie stoel na een warme werkdag.

Veel Nederlandse woorden en uitdrukkingen zijn in het Standaardnederlands niet 
of nauwelijks doorgedrongen. Een bultzak is een matras, een perkenier is een planter 
van muskaatnootbomen op de Molukken uit de tijd van de voc, een hondenbruiloft  
een bruiloft  tussen Indo-euopeanen uit de kampong, met veel eten en drinken, en 
vooral veel krontjong, de muziek van de Indo-europese gemeenschap met inheemse 
en westerse, voornamelijk Portugese elementen, een leestrommel een trommel waar-
in tijdschrift en en boeken van een leeskring werden rondgezonden, een lijfmeid een 
inlandse vrouw die de taak heeft  het de Nederlandse huisgenoten zo veel mogelijk 
naar de zin te maken, apenpokken zijn windpokken, morshandel is handel waar een 
luchtje aan zit, naar boven gaan zich ontspannen in de koele bergen, klimaat schieten 
in een luie stoel zalig niets doen, en een muskietenvestje aantrekken is veel alcohol 
drinken om geen last te hebben van de muskieten die doorgedrongen zijn onder de 
klamboe.

Een zeer groot aantal Maleise woorden, maar ook wel Javaanse, drong het In-
disch-Nederlands binnen, en van daaruit het Standaardnederlands, al zal niet ieder-
een ze (meer) kennen. De meeste woorden waren, hoe kan het anders, om onbekende 
oosterse zaken te benoemen. Ik doe een greep.

Eerst een paar uit de keuken of de warong, een klein eetstalletje: een pisang is een 
banaan, een doerian – ik gebruik de oude, Nederlandse spelling van deze woorden – 
een lekkere, maar stinkende vrucht, een ketimoen een kleine komkommer, taugé, 
ananas, manga, mihoen, zoute ketjap asin en zoete ketjap manis, kroepoek, vele met 
een stenen oelak of oelek samengewreven sambalans van witte en rode pepers als de 

Wereldnederlands#3.indd   69Wereldnederlands#3.indd   69 30-03-2005   17:23:1030-03-2005   17:23:10



70

wereldnederlands

pittige sambal oelek, de zoetige sambal manis en de sambal trassi met garnalen, of sa-
mengewreven boemboes van allerlei kruiden, klapper is kokosnoot, sago een surrogaat 
voor aardappelmeel, nasi goreng, een katjang is een pinda (evenals de variant katjong 
ook de benaming van een Indische jongen), gado-gado, saté kambing, saté ajam, vele 
gekruide sambals als sambal telor met eieren, sambal hati met lever, sambal oedang 
met garnalen, sambal ikan met vis, sambal daging met rundvlees, mata sapi, letterlijk 
koeienoog, is een spiegelei, en een wadjan is de pan met gekromde bodem waarin het 
voedsel bereid wordt, een woord dat in de jaren tachtig in het Standaardnederlands 
door het Kantonese wok werd verdrongen. Padi is de rijst op het veld, bijvoorbeeld op 
de bevloeide sawah, die na de oogst ontbolsterd wordt tot beras en vervolgens op de 
markt, pasar, of in een winkel, toko, verkocht, waarna de rijst bereid wordt tot nasi.

Enkele van de vele planten- en dierennamen: melati is jasmijn, een karbouw een 
tamme buff el, een tjitjak een muurhagedis, een tokek, waarbij de slot-k nauwelijks 
wordt uitgesproken, is een grote nachthagedis, een orang oetan, letterlijk een bos-
mens, is een grote aap, en een kaketoe en een beo zijn papegaaien.

Het is verleidelijk honderden woorden op te sommen, maar daarvoor is geen 
ruimte. Daarom beperk ik me tot nog een paar. Een sobat is een vriend en het ervan 
afgeleide soebatten is vleien, een pajong is een paraplu voor regen en zonneschijn, een 
tjerita een verhaal, een kaki een been of een voet (op blote kakkies), een tangan een 
hand of een arm, soesa is moeite en kleine ellende, barang is goederen in de ruim-
ste zin, betoel is heus waar, soeda is klaar, een woord dat in het Indisch-Nederlands 
gebruikt wordt naast de vertaling al, takoet is bang, tjapee moe, branie moedig en 
een branie een opschepper, een baboe is een vrouwelijke bediende, een njai een in 
concubinaat levende baboe, gladak, oorspronkelijk een afgeleefd lastpaard, leidde tot 
de benaming van een schurft ige kamponghond gladakker, dat voorts ook een scheld-
woord werd. Als de duistere en stille krachten van goena-goena als te bedreigend 
worden ervaren worden, kan de hulp van de doekoen, medicijnman en wonderdok-
ter, ingeroepen worden, vaak met een slamatan, een meestal bescheiden religieuze 
maaltijd; een slamatan is ook een feestdis, vaak met de feestelijke nasi koening, in 
kurkuma gekookte gele rijst. Een kampong is een dorp als deel van een grote stad 
met veelal houten huisjes; op het platteland wordt zo’n dorp vaak desa genoemd, met 
huisjes te midden van bamboebossen en klapperbomen. Een kali is buiten de stad 
een stromende beek of rivier met grote stenen waarop vrouwen de was schoon slaan; 
in de grote steden aan de kust ontbreken de stenen veelal, het water staat er bijna stil 
en stinkt, maar de was blijft  men er doen. Een slokan is een enigszins op een slootje 
lijkend open riool.

De woorden kunnen gemakkelijk veranderen van woordklasse; ik wees op het bij-
voeglijke naamwoord branie dat een zelfstandig naamwoord werd. Vele naamwoor-
den werden werkwoorden; zo werd sobat soebatten, een toetoep, deksel, toetoepen, 
afsluiten, en tjat, verf, tjatten, verven. Alle woorden hebben zich aan de Nederlandse 
vervoeging en verbuiging aangepast: bijvoeglijke naamwoorden worden verbogen, 
zelfstandige naamwoorden worden ook in het meervoud gebruikt en werkwoorden 
worden vervoegd, zoals bongkarren, opruimen, mandiën, zich baden met scheppen 
water uit een grote waterbak, njengen, pruilen, pidjetten of pidjitten, masseren, en 
tawarren, afdingen.
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De zelfstandige naamwoorden worden bijna altijd met het lidwoord de gecombi-
neerd.

Veel woorden worden vooral gebruikt als zelfstandige zinnen met een eigen into-
natie, als uitingen van verbazing of ontzetting (tjoba, masa, adoe), van instemming 
(betoel, toch), van aansporing (ajo), van medelijden (kassian, sajang), van afk eer 
(tjies) en van gelaten afsluiting (al en soeda). 

Het Indisch-Nederlands is rijk aan klanknabootsingen zoals plek voor het vallen 
van een klein en nattig voorwerp op een droge en harde grond, en plok of plor voor 
dat van een klein en nattig voorwerp op een droge grond.

Ten slotte, het woordgebruik is vaak formeel, netjes, zoals zo vaak als een tweede 
taal op school wordt geleerd. Een brief wordt vaker ontvangen of verzonden dan 
gekregen of gestuurd. In het koloniale onderwijs werd dan ook dit keurige woord-
gebruik de Indische Nederlanders met de paplepel ingegoten. Standaardnederlands 
dienden ze te spreken. Hun nazaten bleven er lang aan vasthouden.

Zinsmelodie

Het enigszins formele, keurige woordgebruik wordt versterkt doordat de woorden 
in de zin als bijna losstaande woorden worden uitgesproken, zonder op de woord-
grenzen in elkaar te vervloeien, zoals dat zo kenmerkend is voor het Standaardne-
derlands. Een uiting als klaamuniebudonduru, ik laat me niet bedonderen, zal uit de 
mond van de Indische Nederlander niet snel gehoord worden, nog afgezien van het 
informele woordgebruik. Deze eigenschap, die het Maleis ook bezit, doet de zin wat 
hortend en sloom klinken.

De zinsmelodie van bevestigende zinnen en vragende zinnen die niet met een 
vraagwoord als wat en hoe beginnen, toont grote overeenkomst: beide zinnen ein-
digen op een hogere toon. In het Nederlands is dit toonverloop alleen gebruikelijk 
in vragende zinnen. Bovendien heeft  een vragende zin vaak geen omkering van het 
onderwerp en het verbogen werkwoord, dus ik heb altijd gelijk? in plaats van heb ik 
altijd gelijk? Om zo’n vragende zin te onderscheiden van een bevestigende zin wordt 
vaak het vraagwoordje ja toegevoegd: ik heb altijd gelijk ja?

De stijging van de toon aan het einde van een vragende zin blijft  achterwege in 
korte vragen, als de vraag begonnen wordt met een vraagwoord, en in de vraagzin 
zonder vraagwoord maar met de omkering van onderwerp en verbogen werkwoord: 
wáárom straks? en kóm jij straks?

In vragende zinnen zonder het afsluitende ja of met een vraagwoord stijgt de toon 
aan het einde, op het laatste woord, sterker dan in het Standaardnederlands. Boven-
dien wordt dit woord langer aangehouden. Beide kenmerken, de sterke toonstijging 
en de verlenging, geven deze zinnen een melodieus karakter: waarom kom jij straks 
niet thúís? en jij komt straks nog thúís? of kom jij straks nog thúís?

Klemtoon

De sprekers van het Nederlands zijn zeer gevoelig voor het gebruik van klemtoon bin-
nen woorden: de werkwoorden dóórlopen en doorlópen zullen nooit met elkaar ver-
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ward worden. Deze sprekers vinden daarom dat het Indisch-Nederlands gekenmerkt 
wordt door het leggen van verkeerde klemtonen. Dit berust deels op een misverstand. 
Het verschil in sterkte en toonhoogte van klemtoon tussen de delen van een woord is 
in het Indisch-Nederlands veel minder groot dan in het Standaardnederlands, soms 
zelfs afwezig als in ámbtenáár en póstkantóór. Bovendien kan dit zwakke klemtoon-
verschil ook nog overgenomen worden door intonatiepatronen die de functie hebben 
op bepaalde woorden binnen de zin de nadruk te leggen, woorden reliëf te geven: jij 
moet niet zo aarzelen maar doorlópen. De woordklemtoon verdwijnt ten gunste van 
de zinsklemtoon. Zowel de vervlakking van klemtoonverschillen binnen het woord 
als het opgaan in intonatiepatronen die het woord te boven gaan, wekken de indruk 
dat er verkeerde klemtonen worden gelegd.

Klanken

Het valt op dat het onderscheid tussen stemloze en stemhebbende medeklinkers op-
geheven wordt ten gunste van de stemloze: vee en fee vallen samen in fee, de z wordt 
uitgesproken als een s (sien) en de g als ch, of beter: als een wat schraperige, schu-
rende h die zonder trilling van de stembanden wordt gerealiseerd (niet geel, ook niet 
helemaal cheel als in het Standaardnederlands van Randstadsprekers, maar heel). De 
ch valt samen met deze schurende h, zoals in wahten in plaats van wachten. 

De w wordt met de boven- en de onderlip gevormd, zoals in het Engels, en niet 
met de onderlip tegen de boventanden, zoals in het Standaardnederlands: oeaarom 
in plaats van waarom.

De r wordt alleen met de tongpunt uitgesproken, zoals in grote delen van het Ne-
derlandse platteland en in Amsterdam, en niet ergens achter in de mond zoals in de 
grote steden van de Randstad. Toch is er een duidelijk verschil met de tongpunt-r in 
het Standaardnederlands: hij wordt langer aangehouden, hij wordt gerealiseerd met 
meer klapjes van de tongpunt tegen de tandzoom achter de boventanden, kortom hij 
rolt. Deze rollende r wordt in de Indische bellettrie vaak met twee letters weergege-
ven: oeaarr ga jij heen?

De j wordt door een sterke spanning in de spieren van de tong uitgesproken als 
een klank die dj benadert, vooral door Indische Nederlanders met wortels in Java: 
Djaoea in plaats van Java. Deze Javaanse sterke tongspanning zorgt er ook voor dat 
de t, maar vooral de d, door Indische Nederlanders afk omstig uit Java krachtiger ge-
realiseerd worden dan in het Maleis of het Nederlands, zoals in de Indische bellettrie 
blijkt uit spellingen met dd of dh: tante Ddaan of tante Dhaan.

Lange en korte klinkers, zoals in maan naast man, worden niet zo duidelijk on-
derscheiden, zodat deze woorden bijna gelijk klinken, althans in Nederlandse oren. 
De reden is dat niet het verschil in lengte, maar het verschil in klankkleur afwezig 
is: een korte a klinkt in het Nederlands doff er dan een lange aa, zoals een korte i en 
een korte è doff er klinken dan een lange ee. De a en de aa verschillen in het Indisch-
Nederlands alleen in lengte.

De lange klinkers eu, ee en oo missen het voor de westelijke uitspraak van het 
Standaardnederlands zo kenmerkende verglijden in een tweeklank: leuk wordt 
leuuuk, week wordt weeiek en boot wordt boooet, met een al dan niet sterke reali-
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sering van een uu, ie of oe achter de klinker. Deze verkleuring van de eu, ee en oo, 
die in het oosten en het zuiden van het Nederlandse taalgebied niet voorkomt, en er 
ook sterk wordt afgekeurd, ontbreekt in het Indisch-Nederlands. Ook in dit opzicht 
maakt het een nette, keurige indruk.

De tweeklanken ui en ei neigen naar de klinkers eu en è: fl eut voor fl uit en dèk 
voor dijk, maar wel met een lange Fransachtige è als in serre.

Aan het woordeinde bestaat de neiging een slot-t weg te laten, vooral na een n: 
mon voor mond en maan voor maand.

Het Nederland kent veel variatie in de uitspraak van voornaamwoorden. Zo komt 
’k voor naast ik, me naast mij, m’n naast mijn, je naast jij, jou en jouw, -ie naast hij, z’n 
naast zijn, ze naast zij als vrouwelijk voornaamwoord, d’r naast haar en ze naast zij 
als meervoud. In het Indisch-Nederlands komen de verzwakte voornaamwoorden 
zelden voor. Zelfs in het gebruik van het wederkerende voornaamwoord wordt de 
zware vorm gehoord: ik vergis mij en zelfs jij fergist jou. Ook dit gebruik van de zwa-
re, volle vormen geeft  het Indisch-Nederlands een wat formeel, schools karakter.

Grammatica

Op het gebied van de grammatica wijkt het Indisch-Nederlands niet sterk af van 
het Standaardnederlands. Het is dan ook een variëteit van het Nederlands. In de 
literatuur komen wel ontsporingen voor als hij zit niet vast in zijn schoenen, maar ze 
kunnen toegeschreven worden als behorend tot een fase in het verwerven van een 
tweede taal.

Net zoals de leenwoorden uit het Maleis en het Javaans vergezeld worden van 
het lidwoord de, hebben zelfstandige naamwoorden de neiging van woordgeslacht 
te veranderen: het-woorden worden de-woorden: de varken, de kantor. Dit is ook te 
merken in de verbuiging van het bijvoeglijke naamwoord tezamen met het gebruik 
van het lidwoord een: een mooi boek is vaak een mooie boek.

De vervoeging van het werkwoord wijkt vaak af van wat in het Standaardneder-
lands gebruikelijk is. De verleden tijd wordt nogal eens vervangen door de voltooid 
tegenwoordige tijd en zelfs door de tegenwoordige tijd: gisteren hebben wij die jongen 
nog gezien toen wij naar school gaan of gisteren zien wij die jongen nog toen wij naar 
school gaan in plaats van gisteren zagen wij die jongen nog toen we naar school gingen 
of gisteren hebben wij die jongen nog gezien toen wij naar school gingen. Opvallend 
is ook het gebruik van het deelwoord geworden in lijdende zinnen: ik ben geslagen 
geworden in plaats van ik ben geslagen. Het koppelwerkwoord wordt wel eens weg-
gelaten: die jongen pienter, seg. 

Het voornaamwoord het wordt vaak weggelaten: trek jou niet aan, seg. Hetzelfde 
geldt voor het woordje er: een jongen loopt op straat, wat wil je aan doen en met weg-
lating van zowel het als er: ik heb niet voor over.

Het wederkerende werkwoord wordt dikwijls gebruikt zonder wederkerend voor-
naamwoord: zij vergissen vaak, ik scheer altijd.

 Voornaamwoorden die naar vrouwen verwijzen, worden vervangen door voor-
naamwoorden die niet naar vrouwen verwijzen: mijn sus, hij so pienter, want sijn 
rappor so mooi.
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De omkering van het onderwerp en het verbogen werkwoord uit het Standaard-
nederlands blijft  vaak achterwege: straks hij gaat naar de pasar, vooral in vragende 
zinnen: jij lust geen doerian?

In het Indisch-Nederlands wordt vaker gebruikgemaakt van vooropplaatsing van 
het zelfstandig naamwoord, gevolgd door een pauze en een herhalend voornaam-
woord dan in het Standaardnederlands: mijn sus, hij so pienter.

Petjoh

De woordenschat van het Petjoh bevat meer woorden die aan het Maleis, waaronder 
het Maleis van Batavia, of het Javaans zijn ontleend dan het Indisch-Nederlands: 
njengen, pruilen, boeni (Maleis bunyi), klank, uitspraak, koerang, minder, pantes, 
netjes, tabok, slaan, koesoet, ingewikkeld, ampoen, sorry, djempol, heel goed, duim, 
boekan of ’kan, nietwaar?, apa lagi of de vertaling wattemeer, en verder, en dogol, 
stom. Ongeveer één op de vijf woorden is van vreemde oorsprong. Toch zijn de vele 
Maleise woorden nog geen reden het Petjoh als een andere taal, als een mengtaal 
bijvoorbeeld, te beschouwen. Wel vallen er in de woordenschat enige bijzonderhe-
den op. Verdubbelingen komen voor: gauw-gauw, erg gauw, poera-poera, voor de 
schijn; soms met een kleine klankverandering: serèt-serot, slepende sloff en, bolak-
balik, omkeren. Naast oom, tante en meneer worden veel Maleise aanspreekvormen 
gebruikt als bang of abang, oudere broer of zus, en mas, mijnheer, alle gebruikt voor 
het toespreken van ouderen in het algemeen. Veel uitroepen van verbazing, zoals 
apa loe, apa loh, loh, waddoeh en masa, zijn aan het Maleis ontleend. De vele klank-
nabootsingen geven het Petjoh een bijzondere kleur: met ntiet-ntiet-ntiet-dór wordt 
door Tjalie Robinson beschreven hoe een band opgepompt wordt tot hij springt, en 
met tk, tk, tk-sèèèt-bohk hoe een gezette dame vrolijk voorttippelt, uitglijdt en een 
fl inke smak maakt.

De uitspraak klinkt als Maleis, en verschilt toch maar in enkele opzichten van de 
uitspraak van Indisch-Nederlands: uu wordt vaak als ie gerealiseerd en de ui als ei: 
stiederen en slijs, nk wordt ng: bang in plaats van bank, en de slot-t wordt erg vaak 
weggelaten: hiernaas en ferkeer, verkeerd. Het verschil tussen beklemtoonde en on-
beklemtoonde lettergrepen is bijna afwezig, zodat de eigennaam Sylvester in Neder-
landse oren ongeveer als zilverster klinkt. Woorden worden aan het begin afgekort: 
naast de eigennaam Bentiet komen ook Ntiet en Tiet voor.

Op het gebied van de grammatica verschilt het Petjoh wél in wezenlijke opzichten 
van het Indisch-Nederlands, en dus van het Nederlands. Het Petjoh is daarom in 
grammaticaal opzicht een andere taal: een mengtaal van Nederlands en Maleis. Ik 
ga de opvallendste verschillen met het Nederlands na.

Naast de Nederlandse voornaamwoorden worden Maleise equivalenten gebruikt: 
saja of goewa voor ik, mij en mijn; loe voor jij, jou en jouw; dia voor hij, hem, zij en 
haar; itoe voor die. Als uit de context duidelijk blijkt welk voornaamwoord bedoeld 
wordt, kan het weggelaten worden, vooral als het voornaamwoord het onderwerp 
van de zin is: maar als sehhen Bentiet, di-tabok door jou, maar als ik Bentiet zeg 
word ik door jou geslagen. Het voornaamwoord het wordt weggelaten of vervan-
gen door een ander voornaamwoord, in het volgende voorbeeld bovendien door een 
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herhalend voornaamwoord: dese hij is drie uur. Naast de voornaamwoorden sijn of 
haar wordt gebruikgemaakt van het achtervoegsel -nja: sijn fader of fader-nja. Het 
Maleise voornaamwoord -nja komt nooit zelfstandig voor; bovendien kan het bezit-
telijk of aanwijzend geïnterpreteerd worden, of als het lidwoord de: deze vader, die 
vader, zijn vader, haar vader, hun vader of de vader. Het lidwoord het komt niet voor. 
Eigennamen worden vaak ingeluid door Si: Si Bentiet.

Voegwoorden komen zelden voor, behalve en, en dan, als en sampee, totdat. Het 
Petjoh kent evenals het Maleis nauwelijks ondergeschikte zinnen.

De vervoeging van het werkwoord toont een grote variatie, maar het gebruik van 
de infi nitief of de vorm zonder slot-t overheerst; daarentegen altijd: ik seht. Andere 
tijden dan de tegenwoordige tijd komen niet voor: op een dah ik ontmoet Si Bentiet, 
morhen ik loop naar de bruh. De voltooide tijd komt niet voor; in plaats daarvan 
wordt het woord al gebruikt: ik loop al, ik heb gelopen. Het weergeven van een han-
deling die voortduurt wordt uitgedrukt met noh in combinatie met haan, gaan: ik 
haat noh lopen, ik ben aan het lopen.

De lijdende vorm kan uitgedrukt worden met het hulpwerkwoord worden, maar 
ook met het Maleise voorvoegsel di-: ik wor door jou heslagen of di-tabok ikke door 
jou. Soms vindt men naast di- ook een deelwoord met ge-: kleren njang di-wehhehooi, 
kleren die weggegooid zijn.

Koppelwerkwoorden komen zelden voor: dese boek mooi, maar ook wel: dese, hij 
is kosbaar.

Een zelfstandig naamwoord kan gevolgd worden door een bijvoeglijke bepaling 
die door njang (Maleis yang) wordt voorafgegaan; deze bepaling kan uit één woord of 
een woordgroep bestaan: dingen njang groot, dese hij is rot-Indo njang denken folbloet 
hij. Njang kan ook voorafgaan aan een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord: 
als kiesen naam, altijt njang de ferkeerde.

Nederlandse zinnen hebben bijna altijd een onderwerp en een gezegde, zelfs als 
het onderwerp geen betekenis heeft , zoals in het regent. Ik heb al laten zien dat in het 
Petjoh, zoals in het Maleis, het onderwerp weggelaten kan worden. Een ander opval-
lend kenmerk is dat zinnen vaak in twee delen uiteenvallen; een deel dat al bekend 
is uit de context of de situatie, en veelal daarna, gescheiden door een korte pauze 
die voorafgegaan wordt door een stijgende intonatie, de nieuwe informatie: maar de 
chaan, hij peest alsof sijn lefer afh ang, maar de haan, hij rent alsof zijn leven ervan 
afh angt. De omgekeerde volgorde komt ook wel voor: moet lefendih en niet doot, dese 
fi s, hij moet levend zijn en niet dood, deze vis.

Vragende zinnen waarop ja of nee geantwoord kan worden, kunnen de vorm heb-
ben van een mededelende zin, dus zonder omkering van het verbogen werkwoord en 
het onderwerp, maar wel met een vraagintonatie. Soms kan zo’n vraagzin beginnen 
met het Maleise hulpvraagwoord apa: apa je fi n leuk?, vind je het leuk? Een vraag-
woord hoeft  niet vooraan te staan: jij kopen wat?, jij haat naar waar?, waar ga je 
naartoe? Vraagzinnen kunnen ook afgesloten worden met het instemmende bukan, 
’kan, nietwaar: ferlehen ik ’kan?

 Het Petjoh heeft  een woordenschat die grotendeels aan het Nederlands is ont-
leend. De uitspraak is onmiskenbaar Maleis. Maar omdat de grammatica voor een 
belangrijk deel van Maleise oorsprong is, kan het Petjoh met recht als een mengtaal 
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beschouwd worden, en niet als variëteit van het Nederlands of van het Indisch-Ne-
derlands.

Een tekstvoorbeeld

Nu volgt het eerste verhaal uit de bundel Ik en Bentiet van Tjalie Robinson. De lezer 
die de opmerkingen over het Petjoh met aandacht heeft  gelezen, zal er geen moeite 
mee hebben de inhoud te begrijpen. Twee opmerkingen vooraf. Alleen de dialogen 
bevatten Petjoh; de rest is Indisch-Nederlands. Voorts wordt in het verhaal gespro-
ken over zilverwerk uit Jogyakarta. Dit zilver bevat door de bewerking ervan veel 
zwarte componenten. 

Op een dah in de vakantie ik ontmoet Si Bentiet.
Ik seht: “Hallo ’ntiet!”
Hij seh: “Hallo ’noet!”
 Ik seht: “Waaah. Niet so, Bentiet. Boeni-nja koerang pantes deze!”
Hij seh: “En dan! Jij seh ’ntiet. Boeni-nja ook vies, seh!”
Ik seht: “Loh! Maar als sehhen Bentiet, die-tabok door jou!”
Hij seh: “Natierlijk. Jij weet toh mijn naam Sylvester!”
Ik seht: “Wie laat jou! Boekennaam seh. Koesoet!”
Hij seh: “Soedah deh, ampoen! Je dèng ik kiesen self deze naam. Als ik, ik kiesen Harry of 
Eddy of William. Waddoeh, djempol seh! Wattemeer mijn fader ferhis sèh, bij Burhelijk 
Stant. Uitspraak-nja ferkeer. Apa lagi srijfer-nja dogol die fen. Hij srijf Silverstèr. Ferlehen 
ik ’kan? Soedah laat maar Bentiet-máár! Ouwe mensen broert sèh. Als kiesen naam, altijt 
njang de ferkeerde. Sij snap nul!”
Bentiet keek zeer zwaarmoedig en ik was werkelijk begaan met zijn lot. Het zal je gebeuren 
Zilverster gedoopt te worden. Apa lagi als je zo zwart bent als Bentiet. Djocjaas zilverwerk 
deze. Met veel zwart.
Maar als een goed vriend probeerde ik hem op te kikkeren: “Jij haat naar waar, Tiet?”
Hij seh: “Ik haat baaien.”
Ik seht: “Waar deze.”
Hij seh: “Bij de slijs.”
Ik seht: “Jóh!”
En toen hardlopen. En toen niet meer praten. En toen lekker baaien. En toen al.

Tot slot: verzinken?

Het Indisch-Nederlands en het Petjoh zullen als omgangstaal vermoedelijk verdwij-
nen. Alleen als er Indische Nederlanders zijn die zich bewust blijven van de eigen 
identiteit, trots blijven op de eigen etniciteit in de geest van Boon, en bovendien hun 
specifi ek taalgebruik onlosmakelijk verbonden achten met de eigen culturele etni-
citeit, zal de groepstaal zich kunnen handhaven. Het zou te betreuren zijn als de 
volgende regel van Tjalie Robinson van toepassing zou zijn zonder te worden begre-
pen:

Al deze dingen zijn voorbij. Wah, om te njengen, seh!
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Om verder te lezen

Ik beperk me in hoofdzaak tot werken die eerder werk samenvatten en bovendien 
van een uitvoerige bibliografi e zijn voorzien.

Over de geschiedenis van de kolonie is veel geschreven. Een recente samenvatting 
met vele bibliografi sche verwijzingen is Van Goor z.j.

Het standaardwerk over de taalpolitieke geschiedenis van de Nederlandse taal 
in Indië tot 1950 is Groeneboer 1993. Dit werk, waarvan ook een beknoptere en wat 
gewijzigde Engelse editie is verschenen in 1998, is rijk gedocumenteerd en berust op 
wat er sinds de zestiende eeuw in archieven, verslagen van de onderwijsinspectie 
en gouvernementele publicaties gevonden is, en vermeldt bovendien welke studies 
eraan zijn gewijd. Van de oudere werken noem ik alleen Prick van Wely 1906 en 
Nieuwenhuis 1930. 

De Vries 1976 handelt over de Nederlandstalige protestantse enclave Depok ten 
zuiden van Bogor en De Vries 1989 over het gebruik van het Nederlands door Jakar-
taanse travestieten.

Over de Indische Nederlanders is relatief weinig geschreven. In Willems 1991 en 
1992 zijn wat korte studie verzameld. Bosma en Raben 2003 behandelt de geschiede-
nis vanaf 1500 tot 1920.

Een overzicht van de publicaties over de bestudering van het Indisch-Nederlands 
geeft  De Vries 1992. Tahitu 1989 beschrijft  het Molukse Maleis van de tweede en der-
de generatie in Nederland en De Gruiter 1990 de mengtaal Javindo, zoals hij zich die 
herinnerde uit Semarang. De eerste zuiver taalkundige beschrijving van het Indisch-
Nederlands is Van den Toorn 1957.

Van de vele liefh ebbers die aandacht schonken aan Indisch-Nederlands of Petjoh 
noem ik natuurlijk Robinson z.j., en verder Van den Berg 1990 en Eppink 1995.

De aardigste publicatie, een doctoraalscriptie, over het Petjoh, berustend op het 
werk van voornamelijk Robinson en een enkele grammofoonplaat, is Van Rheeden 
1995.

Het citaat van Huet is te vinden in Busken Huet 1890.
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4. Het Jodenhoeks, ‘een echt joden spoegsprakie’1   

Over een bijzonder Nederlands, gesproken door joodse groepen in de negentiende 
en twintigste eeuw, met name in Amsterdam

Justus van de Kamp

Jiddisch versus joods dialect

Nederland heeft  een joodse tongval gekend die zich onderscheidde van andere dia-
lecten, en anders was dan de Jiddische taal. Die Jiddische taal werd in Nederland ge-
sproken vanaf de jaren twintig en gedrukt vanaf de jaren veertig van de zeventiende 
eeuw. Het Nederlandse Jiddisch stierf niet vanzelf uit, maar moest op verschillende 
niveaus verboden of ontmoedigd worden, vanaf eind achttiende tot begin twintigste 
eeuw. Waar burgerlijke en aanzienlijke joden vaak al in de achttiende eeuw het abn 
of Standaardnederlands hanteerden, hechtte de grote massa verpauperde handelaars, 
ambachtslieden en arbeiders sterk aan hun eigen taalgebruik. Nadat de wortels van 
het Jiddisch uit het onderwijs en de synagoge waren gerukt, maakten de Amster-
damse bewoners van de Jodenhoek niet de grote stap naar het Standaardnederlands, 
en ook namen ze niet zonder meer een dialect over van hun Amsterdamse omgeving. 
Herman Heijermans, die zich op wel erg heft ige wijze afzette tegen de toestanden in 
de jodenbuurt, schreef in 1898, in Kamertjeszonde: ‘Zolang die zijn mond houdt is ie 
knap, maar als ie praat… een echt joden spoegsprakie.’

Voor een woordenboek van joodse woorden in de Nederlandse taal verzamel-
den Jacob van der Wijk en ik 25.000 citaten uit drieduizend boeken en artikelen, 
waarvan de meeste tussen 1900 en 1935 geschreven zijn. Het bleek dat er over de 
taalontwikkeling buiten Amsterdam, in de ‘mediene’ (zo noemen joden de provin-
cie, van het Jiddische woord voor ‘land, staat’) weinig stellige uitspraken gedaan 
kunnen worden.2 De meeste opmerkingen in dit hoofdstuk gaan dan ook over het 
Amsterdamse dialect, dat we in navolging van Amsterdams geschiedschrijver Jan 
ter Gouw ‘Jodenhoeks’ zullen noemen. Op gezag van Ter Gouw, die in Amsterdam 
wel negentien dialecten meende te onderscheiden, schreef de Fries-Nederlandse 
vroedmeester en taalkundige Johan Winkler in 1874 in zijn Algemeen Nederduitsch 
en Friesch dialecticon (tweede deel, pp. 87-88):
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Het Jodehoeksch. De bekende en befaamde, haast had ik gezet beroemde amsterdamsche 
Jodehoek, het ‘Jerusalem der ballingschap’ omvat: de Jode-Breestraat met haar dwarsstra-
ten, de Jode-Houttuinen, de Houtgracht, de St. Anthonie-Breestraat, de eilanden Vlooien-
burg, Uilenburg, Marken en de Vinkebuurt. In den Jodehoek spreekt men nog heden ten 
dage drie onderscheidene tongvallen:

a. Het Amsterdamsch-joodsch, het afschuwelijkste dialect der nederduitsche taal. De jood-
sche tongslag (accent) en tongval, rijkelijk met slecht hebreeuwsche en slecht hoogduit-
sche woorden en vormen vermengd, is overal bekend en overal de zelfde, maar klinkt, zoo 
als Joden zelven mij meermalen verzekerd hebben, nergens zoo karakteristiek, nergens 
zoo leelijk als juist hier. Vroeger was er ook nog een duidelijk onderscheid op te merken 
tusschen de amsterdamsch joodsche tongvallen van de hoogduitsche en van de portu-
geesche Joden. Vooral zoo lang de portugeesche Joden nog onderling de portugeesche 
en spaansche talen bleven spreken of althans nog beoefenden, was dit onderscheid groot; 
ook thans is het nog niet geheel uitgestorven. De hedendaagsche portugeesche Joden van 
Amsterdam en niet alleen die van den minderen stand, spreken nog leelijker en karakte-
ristieker joodsch dan hun hoogduitsche volksgenooten doen. Velen zijn er onder hen (even 
als onder de Chineezen) die de letters l, n en r in ’t geheel niet of slechts hoogst gebrekkig 
kunnen uitspreken; hierdoor klinkt hun tongval nog zonderlinger. Een staaltje van dit 
portugeesch-joodsch-amsterdamsch uit den tijd toen de portugeesche Joden aldaar nog 
veel portugeesch en spaansch spraken, leveren de werkjes op die getiteld zijn: Khootje, 
waar bin je? hof conferensje hop de vertrekkie van de colleesje hin de Poortoegeesche Koffi  j-
uijssie, hover de gemaskerde bal ontmaskert, Amsterdam; en Lehrrhede hower de vrauwen, 
door Raphael Noenes Karwalje (R. Nunez Carvalho), Hopper Rhabbijn te Presburg, Am-
sterdam, 1820. 
b. Het Joodsch-hollandsch, dat de meer beschaafde en aanzienlijke Joden heden ten dage 
spreken; het is modern hollandsch dat met den bekenden joodschen tongslag (onder ande-
ren met talrijke aspiraties) gesproken wordt, en ook nog min of meer met enkele hebreeuw-
sche en hoogduitsche vormen en woorden is vermengd. Fraaie proeven in dichtmaat van 
dezen tongval vindt men in Van Lennep en Ter Gouw’s Boek der opschrift en bl. 71-73 en in 
’t jaarboekje Castalia, jaargang 1868, bl. 178-180.
c. De tongval der Christenen die in den Jodehoek wonen en die natuurlijk iets, in woorden 
en zegswijzen, bij menschen die niet of kwalijk lezen kunnen zelfs in de aspiraties, van den 
joodschen trant heeft  overgenomen. Bij voorbeeld: maak me zoo’n lawaai’m niet! ik sta je 
toch te zegge dat ’t waar is; – ’k weet ’t van ’n knappe jodeman, die ’t me zellef op sabbes (of 
sjabbes) verteld het.

Nu is er nooit een bevestiging gevonden van het bestaan van negentien Amsterdamse 
dialecten, niet in Winklers tijd, en het is de vraag of er bij Ter Gouws leven wel zoveel 
te onderscheiden waren. Van drie verschillende tongvallen in de oude Amsterdamse 
jodenbuurt heb ik buiten bovenstaande tekst ook nooit taal of teken gevonden. Of we 
deze tongval beter ‘dialect’ of ‘sociolect’ kunnen noemen hangt ervan af, enerzijds of 
het beschreven taalgebruik zich beperkte tot een buurt in Amsterdam, en anderzijds 
of er bewijzen zijn van de uitspraken van het redelijk grote percentage niet-joden in 
deze buurt.
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Voor de achtergrond van het Jodenhoeks is het van belang om van elkaar te on-
derscheiden de joodse talen Hebreeuws, Aramees, die in hun asjkenazische vorm 
samen Losjoun-Koudesj genoemd worden3 en Jiddisch. Daartegenover hadden we 
het Amsterdams-joodse dialect Jodenhoeks, en het niet-joodse Nederlands: Stan-
daardnederlands en de plaatselijke dialecten.

Polak, Slijper en anderen schrijven rond 1914 dat het Jiddisch in Nederland zo 
goed als uitgestorven is. J.E. Polak zegt in Het Joodsch in Nederland: ‘het onder-
gaande jargon, dat hier te lande, in hoofdzaak, een Duitsch gesausd Nederlandsch is 
geworden’ en E. Slijper stelt in ‘Bekattering’ p. 40: ‘Er bestaat geen joods-duits [d.w.z. 
Jiddisch] meer, joden-nederlands echter bestaat er wel degelik.’

Wat was dit ‘joden-Nederlands’, dit ‘Duits gesausd Nederlands’, dat geen Jiddisch 
meer was en nog geen Standaardnederlands? Voordat we deze tongval zelf bespre-
ken, bekijken we heel kort iets van de achtergrond ervan: de joodse immigratie en 
het Nederlandse Jiddisch. Het Jiddisch werd net als alle joodse talen geschreven en 
gedrukt met joodse (‘Hebreeuwse’) letters, het joden-Nederlands, áls het genoteerd 
werd, met Nederlandse (‘Latijnse’) letters. 

Joden in Amsterdam

Van joodse bewoning in de Nederlanden vóór de zestiende eeuw is weinig bekend. Er 
zijn wat aanduidingen als ‘Jodenstraat’, een achternaam ‘de Joode’ (de vroegere bak-
ker van ‘Joodekoeken’), enkele middeleeuwse beschrijvingen van het vermoorden en 
verdrijven van joden in Brabant (gedeeltelijke verdrijving 1260, vervolgingen in 1307, 
1349) en vestiging in Gelder (o.a. 1235, 1349, 1451) en zestiende-eeuwse plakkaten van 
de Habsburgs-Spaanse overheid om het verbod op joodse vestiging te handhaven. 
Nadat Amsterdam zich in 1578 heeft  aangesloten bij de Opstand tegen het katholieke 
Spaanse bewind, komen eind zestiende eeuw de eerste Portugezen (of sefardim), 
waarschijnlijk nazaten van gedoopte joden, naar de krachtig groeiende handelsstad. 
De ‘Portegiezen’ hebben al een georganiseerd joods leven als de eerste Duitse joden 
of asjkenazim aankomen, uitgeweken vanwege jodenverdrijving uit Frankfort en 
Worms (1615/16) en het woeden van de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) in de Duitse 
landen. De stroom joden uit het oosten wordt nog groter na de ‘Gzeires Tag-Wetat’ 
(Jiddisch: ‘Vervolging van 1648 en 1649’), de Oekraïense pogroms bij de opstand van 
Chmelnitski en zijn kozakken tegen de Poolse landadel, waarbij en passant honderd-
duizenden joden worden vermoord, een ramp die gezien de geringe bevolkings-
dichtheid van die jaren nauwelijks overschat kan worden. De stroom asjkenazim 
bleef aanhouden. Door de Poolse en Duitse landen raasden steeds weer vreemde 
legers. Vanaf 1726 werd in Bohemen en Moravië het ‘familiantenstelsel’ ingevoerd, 
waardoor van ieder ingeschreven joods gezinshoofd slechts één zoon zich ter plaatse 
mocht vestigen. De anderen moesten de wandelstaf opnemen, die vaak een bedelstaf 
werd. In deze tijden vinden we ook berichten over grensoverschrijdende dievenben-
des van christenen en joden door elkaar. In de Noordelijke Nederlanden neemt het 
aantal joodse woorden in het Bargoens sterk toe vanaf de achttiende eeuw.

Intussen was Amsterdam niet meer de machtige welvarende handelsstad, maar 
de vrijheid van geloofsbeleving, in de praktijk groter dan op papier, bleef trekken. 
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Zo kwamen vooral veel vrome joden naar Amsterdam, dat in de achttiende eeuw 
een twintigduizend Jiddischsprekende joden telde, een grotere groep dan waar ook 
ter wereld.

Door de betrekkelijke politieke tolerantie en religieuze vrijheid, de uitstekende 
buitenlandse verbindingen én de aanwezigheid van veel investeringskapitaal was 
Amsterdam in de zeventiende eeuw een centrum van internationale boekproductie. 
Aangezien voor joden alle in de christelijke gilden georganiseerde ambachten geslo-
ten waren, behalve die van boekverkopers, drukkers en uitgevers, is het niet verwon-
derlijk dat de geleerde rabbijn Menasseh ben Israël een drukkerij stichtte waar naast 
Spaanse en Portugese, vooral Hebreeuwse boeken werden geproduceerd. Zijn opvol-
ger Eliahoe Aboab drukte daarnaast Jiddische werken. De meeste van deze boeken 
werden geproduceerd voor de export. De kwaliteit van de Amsterdamse drukken 
was spreekwoordelijk: het (Oost-)Jiddische spreekwoord voor kwaliteitsproducten 
luidt: Amsterdamer giljoines oen Bersjader taleisim: Amsterdamse (blad-)marges en 
Bersjaadse gebedsmantels. Een grote witrand was een kenmerk van luxe uitgaven. 

Menasseh ben Israël, ontevreden over de kwaliteit van zijn uit het buitenland 
overgenomen Hebreeuwse zetsel, had de befaamde lettersnijder Nicolaes Briot nieu-
we letters laten maken in acht groottes. Ook door deze letters werd Amsterdam als 
joods boekencentrum zo vermaard, dat mindere uitgeverijen in andere landen die 
faam gebruikten door op hun titelbladen in plaats van Be’Amsterdam: (gedrukt) ‘te 
Amsterdam’ באמשטרדם te vermelden (gedrukt) ‘als Amsterdam’ כאמשטרדם – de 
lezer zal moeten toegeven dat het verschil niet gemakkelijk te zien is: het gaat om de 
eerste letter die, omdat joods schrift  van rechts naar links gaat, helemaal rechts staat 
– of be-ousious-AMSTERDAM (met Amsterdamse letters), waarbij AMSTERDAM heel 
groot werd gezet en letters (ousious) zo klein dat het de lezer niet opviel.

Jiddisch in Nederland: vijf voorbeelden

Voordat we het Jodenhoekse dialect bespreken, bekijken we eerst het Nederlandse 
Jiddisch aan de hand van vijf te hooi en te gras geplukte voorbeelden, vier uit in 
Amsterdam gedrukte boeken (in Hebreeuwse letters, zoals normaal), en één ken-
nelijk uit het gehoor in Latijnse letters opgetekend stuk. Van die vier geef ik bij twee 
de echte tekst, zodat wie modern Oost-Jiddisch gewend is te lezen zich kan verbazen 
over de nog zo vreemde spellingconventies in oudere Jiddische teksten.

Een vroege Jiddische uitgave uit Amsterdam is het Seifer mizmour le-toudoh, een 
berijmde parafrase van vier bijbelboeken (Amsterdam 1644, bij Eliahoe Abohab; eer-
ste blad)

הערט צו אונ׳ שװײגט שטיל . מערקט װאש איך זאגן װיל
גאט דעם הערין צו ערין.

איך װיל עש ניט מֿכין לנג . ֿפון װעלטליֿכן זֿכין קײן אנֿפנג
גאטש װארט אױך לאסן הערין:

Hert tsoe oen’sjwaagt sjtil. merkt was ich zagn wil
got dem heren tsoe eren.
ich wil es nit machen lang. fon weltlechn zachen kaan anfang
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gots wort ouch lasn heren: 
Hoort toe en zwijgt stil, let op wat ik zeggen wil
God de Heer ter ere.
Ik wil het niet lang maken, geen inleiding met wereldse zaken,
maar jullie Gods woord laten horen.

De taal van deze uitgave is West-Jiddisch, zonder duidelijke Nederlandse invloeden.
Een eeuw later komt Sjeires Jisroeil ‘Rest van Israël’ (Amsterdam 1743) van Mena-

chem Man Amelander uit, een boek over de geschiedenis van de joden. Dit fragment 
handelt over een pogrom-achtig oproer in Hamburg in 1730, bekend als ‘Gzei-
res Henkelpötche’ (Gzeire: rampzalige politieke gebeurtenis, decreet of pogrom; 
Henkelpötche: hengselkroesje, naar de gebroken melkkroes die de aanleiding tot de 
rel vormde). Op pagina 126 r lezen we:

Den anderen tag ging der joeng di tir foen den jehoede fer-bei. do hot er im tsoe zich geroefen 
mit goete red. oen hot im gebeten, das er im doch zol zagen, wer im do-tsoe an-geret hot. oen 
hot im belobt, . wen er im den emes wert zagen, den wert er im geben . ain matone, di fi l mer 
wert wert zein als der kroeg mit di milech.
De dag daarop liep die jongen voorbij de deur van de jood, toen riep die hem vriendelijk bij 
zich en vroeg hem te vertellen wie hem ertoe aangezet had, en beloofde hem, als hij hem de 
waarheid zou vertellen, dan zou hij hem een geschenk geven dat veel meer waard zou zijn 
dan die kroes met de melk.

Belobt: beloofd, lijkt wel een hollandisme, zoals er her en der wel meer in dit werk 
te vinden zijn. Over het algemeen is het echter een algemeen (West-)Jiddische tekst 
die voor de meeste Midden-Europese joden redelijk te begrijpen zal zijn geweest. 
Schrijver en uitgever zullen bij dit voor de internationale markt bedoelde boek on-
getwijfeld getracht hebben woorden te verwijderen die alleen in een beperkt gebied 
begrepen werden.

Als derde voorbeeldtekst volgt een joods Amsterdams almanakje (bekend onder 
de naam loechje, vergelijk Modern Hebreeuws loeach). Die almanakjes zijn agen-
da’s waarin de joodse kalender (die met maanjaren werkt) wordt aangegeven naast 
de christelijke. De ‘gewone’ christelijke kalender werkt met zonnejaren, en dus ver-
springt de ene kalender ten opzichte van de andere totdat er een schrikkelmaand 
wordt toegevoegd. De letters in het loechje zijn uitsluitend joodse (‘Hebreeuwse’) 
in drie typen: Hebreeuws kwadraatschrift , Hebreeuwse Rasjiletter, en Waabertaatsj 
(‘Vrouwendiets’), de traditionele Jiddische drukletter. In de eerste helft  is de taal 
voornamelijk Hebreeuws (Losjoun Koudesj) (met een kroniek van de joodse geschie-
denis in 48 punten, een dubbele vergelijkende kalender en een kalender met uren 
van zonsopkomst en -ondergang) en Jiddisch in de tweede. Die tweede helft  bestaat 
uit een ‘spoorboekje’ (trekschuiten en veerboten, postkoetsen en vrachtdiensten in 
Nederland en omgeving met tijden en prijzen), en de plaatsen en tijden van markten 
en beurzen (marken, mesn oen’ kermezn), kortom, alles wat een joods zakenman kan 
gebruiken om op tijd te zijn en zijn sabbat en feestdagen te houden. Dit almanakje 
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was uiteraard weer wel voor de binnenlandse markt bedoeld, zodat men zich minder 
zorgen maakte over plaatselijk taalgebruik.

Uit een loechje van het joodse jaar 1753-1754
onder het kopje ORDER DER FRACHT SJIFN:

Fon Amsterdam nach Harlem fart ale sjoh aan sjif fon das di fort ofen git biz tsoe ouvnt acht 
ouer di fracht iz z’ b”s [zojen bas = 7 stuivers] fon den erstn april biz den erstn oktober. Aber 
fon den erstn oktober biz a’ april [alef april = 1 april] iz di fracht z’ b”s a’ posjet [zojen bas = 7 
stuivers, alef posjet = 1 cent]. wen men wil aan sjif ab haaërn kosjt es g’ zhoo’ w’ b”s [gimmel 
zehoevim = 3 gulden, woof bas = 6 stuivers]. oen’ t”w b”s [tes = 9 + woof = 6, dus 15 bas = 
stuivers] pasasjië geld.
Van Amsterdam naar Haarlem vaart elk uur een boot, vanaf dat de poort opengaat tot ’s 
avonds acht uur. De vracht kost 7 stuiver van 1 april tot 1 oktober. Maar van 1 oktober tot 
1 april kost de vracht 7 stuivers en 1 cent [de winter leverde problemen voor de schipper: 
ijsgang op het water, en sneeuw op de oever waar voerman en trekpaard gingen]. Als men 
een boot af wil huren kost dat 3 guldens en 6 stuivers, en 15 stuivers passagegeld.

Merk op dat 15 wordt geschreven als tes (9) + woof (6), en niet, zoals wij verwachten 
als joed (10) + hei (5). Dat laatste zal een jood nooit doen, want joed hei JH wordt 
beschouwd als afk orting van de onuitsprekelijke vierletterige Godsnaam JHWH die 
altijd vermeden en steeds omschreven wordt.

Deze teksten in gewone letters vormen geen transcriptie, maar een ruwe interpre-
tatie van de vermoedelijke uitspraak. Zo is de woof in ‘en’ als oen en in ‘te’ als tsoe, 
maar in ‘van’ als fon gelezen, de onbeklemtoonde i is als e weergegeven.

Helemaal op de gewone Amsterdamse joden gericht waren de Diskoersn foen 
di naje oen di alte kille ‘Gesprekken van de nieuwe en oude Gemeente’, polemische 
pamfl etten waarin hervormingsgezinde geesten zich afzetten tegen de macht van 
de bestuurders van de orthodoxe joodse gemeente (de alte kille). De pamfl etten, die 
van augustus 1797 tot maart 1798 verschenen, hadden de vorm van gesprekken tus-
sen drie of vier joden die elkaar ontmoeten bij een wandeling, in de trekschuit of de 
kroeg. De vernieuwers die het Jiddisch eigenlijk wilden afschaff en, moesten zich nu 
toch bedienen van de taal van de eenvoudige joden, een Jiddisch dat de spreektaal 
waarschijnlijk dicht benaderde.4 

נוא, זענן מיר דיא ֿפארט ארױז. גאט ֿפר דוממע, דעהר האט רעיעהל מורא אין
דיא יהודים הוק מיט מיר צו ריהדן אודר גיהנה.

No, zenen mir di fort arouz. Got fer domme, dehr hot rejehl moure in de jehoedim hoek mit 
mir tsoe rehden oder gehne.
Nou, we zijn de poort uit. Godverdomme, die is echt bang om in de Jodenhoek met me te 
praten of te lopen.

Got fer domme is wel een heel schokkend hollandisme, het staat ver af van het soort 
vloeken dat het Jiddisch kent. Rejehl ‘reëel lijkt een recent gallicisme (het is de tijd van 
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de Franse overheersing), hoek is weer een hollandisme. Ook de zinsbouw van zenen 
mir di fort arouz: ‘zijn we de poort uit’, doet eerder Nederlands aan dan Jiddisch.

Alle bovenstaande teksten waren gedrukt in joods (‘Hebreeuws’) schrift .
In 1924 verschenen in het joodse weekblad De Vrijdagavond twee series grappige 

schetsen van het leven in een plattelandskille (kille: joodse gemeente), in Latijnse 
(gewone) letters. De auteurs noemden zich ‘Medine-man’ en ‘Een Dorpsrebbe’. De 
laatste, schrijver van het hier weergegeven fragment, was een pseudoniem van H. de 
Vries uit Borculo. Het is heel goed mogelijk dat achter ‘Medine-man’ dezelfde auteur 
schuilging. Hier een fragment over een kerkenraadsvergadering:

Intussen wordt de oude heer Ruben Snijer wakker, wrijft  zich de ogen uit en zegt: “He, ich 
sag aach sou!” “Dus du bist mit mir aaneg?” vraagt Jacob aan Ruben. Deze, die van het hele 
geval niets gehoord heeft , zegt: “Jou gewis, ich werd’ woul ufpassen un machen mit dir kaan 
balboenim”.
De citaten betekenen: ‘He, dat zeg (vind) ik ook’ ‘Dus jij bent het met mij eens?’ ‘Jazeker, ik 
zal wel oppassen en met jou geen ruzie zoeken.’

Al is de tekst in Latijns schrift , de aanhalingen zijn geen joods Nederlands, maar dui-
delijk West-Jiddisch, met de typische aa-uitspraak voor Middelhoogduits ou (aach) 
en ei (aaneg, kaan) en de ou- uitspraak voor ô (sou).

Overgangsdialect: het Jodenhoeks

Wel Nederlands is onderstaande tekst (ca. 1907) uit het verhaal ‘De verjaardag van 
Levi Nopel’ van Jules de Vries, al staan er tal van joodse woorden en uitdrukkingen 
in, zoals: Wat is ’r temeer: wat is er voor nieuws/ aan de hand; bijs: boos; laajinen: 
lezen; mitswe: goede daad; ousies: letters.

Een gestommel klonk op de trap. ‘Wat is ’r temeer?’ riep Mijer. ‘Een brief!’ zei Chellie die 
met een brief in de handen naar binnen kwam. ‘Och-God!’ schreeuwde Levi, ‘die is van me 
Tannie-lebelang ous Antwerrepe. Ich hab ’s wol gewos as-ie zou schrijve, al is-ie bijs weg-
gelope van huis. Mijer doe me ’n mitswe, God zal je zegene, laajin jij eff etjes die brief voor, 
ik kan ’t niet zien, ’t binne zulleke pietsies van ousies.’

In Een lange jeugd in joods Amsterdam (1985) vertelt de in Amsterdam geboren joodse 
schrijver Siegfried van Praag over het verschil in uitspraak:

[…] in de niet-joodse volksbuurten liep je spitsroeden over de punten van medeklinkers 
en in de joodse volksbuurten gleed je uit over een dik-zacht stromend klinker-taaltje. 
Niet-joodse Amsterdammers maakten gretig gebruik van medeklinkers, verkortten de 
klinkers, maakten van een z een s, van de v een f en sloegen iedere medeklinker in als 
een spijker. Mijn Amsterdammers van de jodenbuurt en zij die nog dicht daarbij waren 
geboren, maakten van een s een z, van een t een d, verlengden de klinkers en ontmanden 
de medeklinkers. Mijn broer Jo en ik hadden ons eens op een vakantie in een Scheve-
nings pension getrakteerd. Daar troff en we op een middag een Amsterdams-joodse dame, 
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die overliep van tevredenheid over het eten in haar joods hotel. ‘En het dessert! Meneer, 
dreuve en boless.’ Want de eind-s werd als s uitgesproken, maar vijf maal verlengd. Aan 
deze fonetische, bijna polaire tegenstelling lag zeer zeker een psychologisch verschil ten 
grondslag. Wat de joden betreft , bleef deze uitspraak tot Amsterdam beperkt. De joden uit 
de ‘mediene’ spraken als hun medeprovincialen. In mijn vaders familie bemerkte ik een 
joods accent, al waren ze materieel aan de jodenbuurt ontgroeid. In mijn moeders familie, 
die uit Gelderland stamde, was er geen greintje te bemerken van een accent, dat afweek van 
het algemeen beschaafd Nederlands.

Dat laatste zal van de maatschappelijke stand van de sprekers hebben afgehangen. 
Veel joden buiten Amsterdam (‘in de mediene’) spraken ongetwijfeld hetzelfde dia-
lect als hun omgeving, in het onderlinge verkeer soms verrijkt met joods idioom. In 
de fi lm bij bovengeciteerd boek horen we Van Praag overigens zelf duidelijk Izraël 
met een z zeggen.

Beschrijvingen van het Nederlandse taalgebruik van joden die geen Jiddisch of 
Portugees meer spraken, beperken zich meestal tot wat als opvallend en afwijkend 
werd ervaren. We zullen niet gauw beschrijvingen vinden van het accentloze Neder-
lands, of van het onopvallend dialect dat misschien vele joden uit de burgerklasse of 
hogere standen gebruikten. 

Van eind achttiende tot misschien wel de hele negentiende eeuw speelde zich on-
der de massa armere joden een grote omschakeling af. Zij werden van leden van ‘de 
Joodse Natie’ tot Nederlanders van joodse godsdienst. Onderling spraken ze eerst 
Jiddisch, later Nederlands. Weliswaar was dat in Amsterdam een overgang van een 
verhollandst Jiddisch tot een joods Amsterdams, maar onopgemerkt bleef die over-
gang niet bepaald.

Gojse spot

Bronnen voor gesproken joods Nederlands vinden we een eeuw lang (tot ongeveer 
1860) vooral in karikaturen door niet-joden. Karikaturen vormen een rijke bron voor 
wat als eigenaardig werd ervaren, anderzijds kunnen ze vaste clichés bevatten van 
uiterlijk en taalgebruik die helemaal niet op betrouwbare waarneming hoeven te be-
rusten. Het nieuwjaarsgedicht met prent van ‘Potloodkraam Moses Polak en Zoon’ 
uit 1775 (afgedrukt in Gans, Memorboek, p. 221) is m.i. een overduidelijke parodie. De 
schrijver van het Handboek der Nederlandsche Taal Van Ginneken ziet dat niet, maar 
wie Van Ginnekens dolle jodenfantasieën in het tweede deel van zijn Handboek heeft  
gelezen, verbaast zich nergens meer over. Zelfs Ezechiël Slijper (‘Bekattering’, p. 37-
38), een man met serieuze kennis op joods gebied, lijkt ervan uit te gaan dat de prent 
echt door een Mozes Polak & Zn. verspreid is, maar dat de tekst door een (niet-joods) 
tekstschrijver zó is gefabriekt dat het publiek z’n jodengrapjes kreeg opgediend. De 
lezer van vandaag zal niet meer zo duidelijk zien hoezeer hier de meest voor de hand 
liggende clichés zijn opgestapeld.

Ten eerste moest de man natuurlijk Mozes (Moossie, Mausje, ’t Smausje) heten. 
‘Polak’ of ‘Pollek’ was in die tijd en nog lang daarna zowat een scheldwoord voor 
Oost-jood. ‘Polakken’, ‘Polken’, Polleikem’ – zo duidden ook de Nederlandse joden 
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hun Oost-Europese geloofsgenoten aan, over wie veel grappen en minder vleiende 
verhalen werden verteld. Het is niet bekend of ‘potloodventer’ toen al een schunnige 
aanduiding was.5 

De taal is achttiende-eeuws Nederlands, gekruid met enkele joodse woorden en 
eigenaardigheden. Daarbij vreemd genoeg al twee sefardische trekken, te weten het 
toevoegen van de h voor woorden die met een klinker beginnen (hop de beers: op de 
beurs), en het woord Khabanis (cabanes, meervoud van cabane: loofh ut). Vaak wordt 
de u tot i, de ui tot y, de eu tot ee. ‘Van’ is hier: von, ‘en’ is ’on. Staaje daar te willen 
schryven iet: ‘staan’ als hulpwerkwoord, dat zullen we hierna nog bespreken.

De volgende joodse woorden worden gebruikt: sjabbespakje, Hindel (verklein-
vorm van de meisjesnaam Hinde), massematje (van Jiddisch massematten ‘handel’, 
van Hebreeuws masso-oemattan ‘oplading en afgift e’), bens(j)en ‘zegenen’ (een Jid-
dische ontlening aan Latijn benedicere, uitgesproken als /benedítsjěre/), moos ‘geld’ 
(Jiddisch, van Hebreeuws moës ‘munten’). 

Wie Negesjant of Makelaar is;
Voorwat ook! hydere Schribent,

Die Mausesje ien scherpe pint geeft ,
’On die daar voor syn krys ’on mint heeft ;

Die maak ik hier dit CHOMPLEMENT.
1775

IK POLAKJE, mit myn bakje,
Hop wat! sta wat rym, Messieers!

Kom ’ier in myn Sjabbespakje,
Hart ’anloopen hop de Beers,

Mit ien Veers.

“Want, (sei Vaârtje,) ’t wordt NIEUWJAARTJE,
“Listig Seentje, maak je vort;
“Set je hoedje hop ien hairtje,
“Doe jou Hindel niet te kort,

“Of ze knort.

“Want dat Wintertje, dat begint’ertje
“Soo te knappen; kist ’on mand,

“Hout on tirf self ’t laatste splintertje
“Von ’t Khabanis, och wat schandt!

“Is hal verbrandt.

“On, jy SYMPJE, hebt jou Rympje,
“Beeling repje, nog niet klaar. -

Phen on Ink! wie helpt nou SYMPJE?”
Hokus.book….. ’t sit in mekaâr.

’On, sie daar!
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“Khyk, dat liktje, on dat Stikje,
“Hiet ’on warm, soo in de pars.”
Klanten, khyk! dit egte drikje,

Krygje ook warmpjes, soo karsvars,
Uit myn’ mars.

Hyder Vrindje, heeft  ’et Printje,
Mit de hantjes meer gezien,

Die om ’t kroontje ’on de lintje,
Braaf schermitslen, pinten biên

Tegen ien.

Maar wat maakje? ’t groote zaakje
Is de Veers, dat is wat nies:

Von nieuw snofj e ’on nieuw smaakje,
Valt me op NIEUWJAARSDAG niet vies.

Khyk, ’on kies.

Hoor dan Heertjes, on Sinjeertjes,
Stitten von de Photloodkraam!
Die ik hal soo mennig keertjes,

Heb gelikgewenscht hiel bekwaam,
Hal te saam.

Khyk, ik wenschje, hals ien menschje
Die syn’ Hyl in ’t jouwe vindt,

Massematje, ’on ik bensje
Hals ien vaârtje benst syn kind,

Dat hy mindt.

Helk syn broodje, niemant ’t pootje,
Jicht, noch stien, noch swoore phyn;

Helk Gesondtheid, ’on ien sootje
Segeningen by ’t dosyn,

Ook ’an myn.

’k Wensch jou, Klantjes! dat jou hantjes,
Worden blaauw von hal de moos;
’k Wenschje ryërtjes mit rantjes,
’On dat niet slegs voor ien poos,

Maar haltoos.

’On ik hoopje, Vrindjes! khoopje
Ienen nieuwen Almanach,

datje daarin mennig loopje,
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Mennig kligtje, ’on viel gelach,
Vinden mag.

’On ik raaje, menschen staaje
Daar te willen schryven iet,

Khoop de Photlood, ai versmaje
MAUSESJE ’on SIMMI niet,

Die se U biedt.

“Nou voor ’t lesje, (sei myn’ Besje,)
“Set ’er nog ien Veersje an:

“Wensch dat helk mit smaak syn vlesje
“t’Havond leegt. De Birgerman,

“Ook syn’ khan.”

By dit Deentje, sou myn Seentje,
MAUSJES Seens Seen, vyf jaar houdt,

Hebben ’angevoegt ien Deentje;
Maar de Demis was te khoudt,

’On benouwt.
Wagt dit dan hals ’t weer Nieuwjaar is, dat is hop ien andre keer,

Von de klyne Poppedyne. Khyk ik ben jou Serviteer.

MOSES POLAK EN SOON

De romanschrijver Adriaan Loosjes, met zijn Historie van Mejuff rouw Susanna 
Bronkhorst (1807) is, als fervent Patriot, een serieus aanhanger van emancipatie en 
tolerantie. In onderstaand stuk heeft  een joodse jongen een pinnige domineesvrouw 
uit het water gered, die zopas tegen de vertelster een tirade tegen de joden had afgesto-
ken (deel IV, Haarlem 1807, p. 79; afgedrukt in Jaap Meijer, Rationalisme/Romantiek/ 
Risjes. Het joodse type in onze literatuur 1800-1850 (Diasporade V), Heemstede 1978, 
p. 23):

Ik stond naast de moeder van den jongen, die zoo vlug was toegeschoten. – Ik wist dat niet, 
maar aan Koo gaf ik mijn genoegen te kennen, over de betoonde hulpvaardigheid: ‘Ja, doch 
Mevrouw,’ viel daarop eene bejaarde Jodin mij in de rede, ‘zoo is mijn Benjamin altijd. Hij 
kan doch geen mensch een ongeluk zien krijgen, of hij is ’er altijd bij. – Verleden week nog viel 
’er een klein kind, een arm schaap, in Boomsloot – en mijn Benjamin was ’er bij – zonder een 
oogenblik zich te bedenken, sprong hij in den burgwal, en binnen vijf minuten stond hij met 
het kind weêr op den wal. Maar hij kan zwemmen als een endvogel. […] Hij is de jongste van 
elf, maar hij staat zijne broêrs beschaamd te maken.’

Hier is het taalgebruik weinig opvallend, de schrijver tracht ook niet een karika-
tuur van ‘de jood’ te geven. We vinden: 1. de waarschijnlijk verkeerd overgenomen 
uitdrukking: Ja, doch (Nah doch bestaat wel, maar is ontkennend of tegensprekend 
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bedoeld, zie volgend citaat), 2. weglating van het lidwoord: in Boomsloot, 3. staan als 
hulpwerkwoord: hij staat… beschaamd te maken. 4. Endvogel: eend, klinkt nu mis-
schien uitheems en wordt door sommigen ook als typisch joods beschouwd,6 maar 
was een bekend Nederlands woord (denk aan het spreekwoord: Niet ieder schot is 
een endvogel/entvogel/eendvogel). Ook in het Duits is Entvogel bekend, maar het is 
de vraag of het woord in 1807 een Duitse indruk maakte, wat de rest van het citaat 
overigens ook niet doet.

Bij de populaire en invloedrijke negentiende-eeuwse schrijver Jacob van Lennep 
krijgen we wel weer een karikatuur, van het meest bespotte type, de joodse mars-
kramer, waarvoor tot in de negentiende eeuw het woord jood of smous nogal eens 
volstond. Dat laatste woord heeft  in Zuid-Afrika nog steeds de betekenis van ‘huis-
aan-huis-verkoper’. Van Lennep heeft  veel meer uitspraakkenmerken genoteerd. Een 
citaat uit Ferdinand Huyck (1840):

‘Khom!’ zeide hij: ‘Je spot immers er meê: je zoudt gheen gheld ’ebben: nha doch! ’et dhoet er 
niet toe. Khijk, ep je gheen gheld, je ept krediet. Daar ep je een dhozijntje: je zelt me morghe 
of overmorghe wel bethalen, as je in de stad zult sthaan te zijn gekhomen, dat weet ik ommers 
best.’

Opvallend zijn: 1. het aanblazen van medeklinkers, 2. het weglaten van h aan het 
begin van een woord, 3. staan als hulpwerkwoord. Die hulpwerkwoorden, die in het 
Oost-Jiddisch veel gebruikt worden onder meer om het aanhoudende (duratieve) 
karakter van een handeling aan te geven, werden kennelijk als een typische trek van 
het joodse Nederlands gezien. Dat is opmerkelijk, want het komt in het geschreven 
West-Jiddisch weinig voor. De enige verwante Jiddische constructie die ook in West-
Jiddische teksten wel voorkomt, is koemen tsoe geen: (eraan) komen. Wel kennen we 
‘zitten’ in de typisch Amsterdamse duratiefconstructie: ‘Hè sit deran te komme’ ‘Hij 
is bezig eraan te komen’, waarbij zitten zozeer van zijn oorspronkelijke betekenis is 
ontdaan dat iemand in Amsterdam zou kunnen ‘zitten liggen’: ‘Hè sit nog steids te 
leggu’ ‘Hij is nog steeds aan het liggen’. 

Die hulpwerkwoordconstructies worden nog sterker overdreven in de volgende 
karikatuur, een tekst uit een serie zogenoemde ‘brieven van een Amsterdamsche 
Jood, vrijwilliger in het Fransche leger voor Sebastopol aan zijne moeder in de Ba-
tavierstraat te Amsterdam’. Dit fragment komt uit het ‘Antwoord van eene Amster-
damsche jodin van Marken’ uit 1855. Marken was het Amsterdamse eiland tussen 
Uilenburgergracht en de (nu gedempte) Markengracht, het armste deel van de Joden-
hoek: de Valkenburgerstraat, waar nu de auto’s de IJtunnel in rijden. Het ‘Antwoord’ 
stelde een brief voor aan een joodse soldatenjongen in de Krimoorlog. Sabatjobel is 
dan ook een verhaspeling van Sebastopol.

Nou moet ik je eerst staan beginnen te vertellen hoe as ik de verledene week ben kommen te 
lopen om na jou toe te kommen, ik heb kommen te gaan met je vader om te vragen overal 
waar as de schipper lijt van de Sabatjobel, ik ken je dat zo niet staan te zeggen, as hoe die 
klaine snotterige jongens mij hebben staan te schelden voor smausin, as ik heb gezegd hang 
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jelui je maar op, hor je, net as Haman, jou gooijens daar jelui bent, hoe as ze me hebben 
kommen gooijen met slik an mijn porem, mijn ganse nees is kapot.

Behalve de opeenstapeling van staan, staan beginnen, en kommen… te, het woord 
gooijens (gojim), porem, en misschien nees (neus) is er weinig joods aan. Een echte 
jood van Marken zou de niet-joodse straatschoffi  es ‘sjkootsem’ of ‘sjijketse’ (Jiddisch 
sjeigets, meervoud sjkotsim) genoemd hebben, en de jodenhater uit het bijbelboek Es-
ther niet Haman op zijn sefardisch of Modern-Hebreeuws, maar Homen of Homon in 
zijn vertrouwde asjkenazische uitspraak. Kortom, de schrijver geeft  gewoon een al-
gemeen soort Amsterdamse straattaal weer, reden om te vermoeden dat Jan Schenk-
man de auteur zou kunnen zijn, de christelijke schoolmeester die we kennen van de 
bundel liederen waarin Sinterklaas en Zwarte Piet hun moderne gestalte kregen. Jan 
Schenkman schreef ook veel dichterlijke grappen waar Amsterdamse straattypes in 
voorkwamen.

Joodse stemmen

Vanaf ongeveer 1850 ontstaat er een Nederlandstalige joodse pers. Zo werd bijvoor-
beeld het Nieuw Israëlietisch Weekblad in 1865 opgericht. Er ontstaat een groter Ne-
derlands lezend publiek. Vanaf het einde van de eeuw komen er joodse schrijvers 
op die sympathiseren met de jonge arbeidersbeweging (zoals Heijermans en Que-
rido) en een enkele rabbijn die de eenvoudige vrome jood verheerlijkt (De Hond). 
Hun stijl is het realisme, soms romantisch naturalisme. Hun werk had niet alleen 
joodse sloebers en arbeiders tot onderwerp, het werd ook in de Jodenhoek gelezen, 
niet alleen in boekvorm, maar vooral in de periodieke pers. Zo schreef Heijermans 
voor de Telegraaf en rabbijn De Hond voor joodse blaadjes als Libanon en Betsalel. 
De houding tegenover het onderwerp is een volstrekt andere vanaf het moment 
dat het onderwerp ook (een deel van) het lezerspubliek vormt. Ook de enkele niet-
joodse auteur hieronder (Justus van Maurik) mist de afstandelijke arrogantie die 
een halve eeuw eerder gewoon kon zijn. Nu vinden we teksten die de spreektaal in 
de Jodenhoek weergeven, zonder die belachelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat 
die beschrijvingen daarom ook altijd betrouwbaar zijn. Wel zijn de waarnemingen 
meeromvattend, met een groot aantal eigen taalkenmerken en een enorme woorden-
schat. Daarnaast kunnen we in deze geschrift en, vooral in de periodieken, een bron 
zien waar het niet-joodse Nederlands woorden uit ontleent. Hetzelfde geldt voor het 
naturalistische toneel van die tijd, waarin veel joodse acteurs schitteren en waarin 
Herman Heijermans een grote rol speelt. Van Ginneken schrijft  in zijn Handboek 
in 1914 (p. 10): ‘De Joden zijn dan ook de beste (en ten onzent tot voor kort bijna de 
eenige) journalisten en de talentvolste tooneelspelers der weereld.’

Verschillen tussen het Jodenhoeks en het niet-joodse Nederlands

Laten we uit deze rijke oogst per verschijnsel wat citaten nemen. De woordenschat 
kan hier alleen zijdelings aan de orde komen. Daarvoor wordt de lezer verwezen naar 
het woordenboek Koosjer Nederlands. Joodse woorden in de Nederlandse taal van 
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Justus van de Kamp en Jacob van der Wijk (Contact, herfst 2005). Het grootste ver-
schil tussen joods Nederlands en het Nederlands van de omgeving bestond niet eens 
uit dat opvallende lexicon van afwijkende werk- en naamwoorden. Wel was er een 
eigen woordenschat, maar ook werden sommige gemeenschappelijke woorden veel 
vaker door joden gebruikt zonder exclusief joods te zijn (niet te omschrijven begrip-
pen zoals enerzijds verschillende Godsaanduidingen Wereldbestuurder, Schepper der 
Wereld, Albehoeder, anderzijds later de moord op de joden in de jaren veertig de 
(grote) ramp, de catastrofe, het grote verdriet, en de talloze andere termen die ermee 
in verband staan en dezelfde strekking hebben van: de pijn subtiel benoemen, zoals 
niet teruggekomen, het Oosten, Polen. Van een heel andere orde zijn keukentermen 
als pekelvlees, citroenballetjes, ossenworst en sassefras. Allemaal niet exclusief joods. 
En geen van alle meegenomen uit een joodse taal.

Zeker in Amsterdam werd de eigenheid van het Jodenhoeks voor een belangrijk 
deel gevormd door een samenstel van kenmerkjes van gebaar, uitspraak, intonatie en 
idioom. Veel uitdrukkingen verschilden net iets van die van de buren, veel voorzet-
sels werden in een andere betekenis gebruikt of alleen maar in een andere frequentie. 
Hieronder noem ik een paar eigenaardigheden met voorbeeldcitaten.

Aspiratie (aanblazing van medeklinkers)

Wie’s brooth je eet wie’s lieth je zinkt. (Is. Querido, Levensgang, 1901)
Versta wél… hooge polletiek… één pot nathhh!… (Is. Querido, Van armen en rijken, 1931)
Uit de engelenbak hoor ik Eusie’s joodse stem roepen: ‘Mhary, je blaast in me nhek!’ (Corrie 
ten Boom, Gevangene en toch…, 1946)

Stemloze medeklinkers worden stemhebbend

Het veranderen van s in z, van p in b, t in d, en v in w, geheel in tegenstelling tot 
de overige Amsterdamse dialecten (zie de eerder geciteerde opmerkingen van Van 
Praag). Dit verschijnsel was de joden tenslotte welbekend, getuige de grap:

Noem eens een woord met drie b’s?
Antwoord: ‘kibbesoeb’!

‘Juff rouw Clara,’ zei de baker zachtzinnig, ‘doed-u die breikous weg; ’t hindert ’r.’ (Sani van 
Bussum, Een bewogen Vrijdag op de Breestraat, 1929).
Maar de Kaapsche overjas van Mortje was beroemd om zijn ‘zoebele’ voering, om zijn enkele 
voering! (Is. Querido, Van armen en rijken, 1931)

Ingevoegde r

Eén verschijnsel (de vervanging van sch door sr) wordt op twee manieren genoteerd: 
met sr- en met schr-.
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Nóh-schreit-uwes-toch-uit-warachtig-me-beetje-haar-’n-srandaal! (Is. Querido, Levens-
gang, 1901)
En Joozep die in de korte gaping lacherig schreeuwde: ‘Solledareteit – Krijg de schrijt!’, deed 
ze allen lawaaiend lachen. (Herman Heijermans, Diamantstad, 1904)
Maar Henri’s vrouw was nóg ‘’n groote schroonheid’. De jongste zoon van Henri, – als hij ’t 
wel had hiette dié Uriël, – die most heel anders weze as al de andere; sprekend ze vader, om 
te zien, ‘’n beeldschroone jonge’…
Vraag maar an rebbe Herschel z’n vrouw en an haar schroonzuster. 
(Is. Querido, Van armen en rijken, 1931)
Ja, vroeger, juff rouw Bekkie, was ik beeldschroon… zo schroon as u… Ware alle manne an 
mijn geregeld vastgekletterd… (Is. Querido, Menschenharten, 1932)

Joodse uitspraak van de r

Die joodse r werd intussen niet duidelijk uitgesproken en klonk wel wat als een g. Dit 
vinden we niet zo vaak in citaten. Er is kennelijk geen vaste manier gevonden om het 
verschijnsel weer te geven. In haar boek over ondergedoken joodse kinderen (Om het 
joodse kind, 1991) citeert Elma Verhey:

Je bent slecht. Als je niet stout was geweest, hadden je ouders je waarschijnlijk niet naar 
Friesland gestuurd. Waar zijn zij eigenlijk? In Polen? Wat doen ze daar? Wanneer komen ze 
terug? Je hebt een Amsterdamse uitspraak. Wat is dat grappig! Grappig? Belachelijk! Ze kan 
geen gordijnen zeggen. Ze zegt godijnen! Het kind is vijfeneenhalf! Ze zou toch behoorlijk 
moeten kunnen spreken.

Wel geven sommige schrijvers commentaar op de r-uitspraak van joden:

Hij sprak met de rie, de rei en de rom, had altijd een druppel aan zijn neus hangen en als ie 
met je sprak spuwde hij je in het gelaat. (A.M. Reens, Ghetto-Ghijntjes II, 1905)

en daartegenover de ‘Christen- of buiten-Amsterdamse uitspraak’:

’s Morgens hadden zij moeten vasten, want dat weet men: voor beiden is ’t een heilige dag en 
rebbe Jokof had het ook gezegd, met zijn mooie ‘Christen’, rollende r’s, die duidelijk uitwezen 
dat hij geen Amsterdammer was.
‘Brruid en brruidegom: deez’ dag is voor u beiden Joum Kiepoerr!’ (Sani van Bussum, Een 
bewogen Vrijdag op de Breestraat, 1929).

Men was zich dus bewust van een verschillende uitspraak, wat ook blijkt uit de joodse 
term voor deze r, de minnesjletter,7 waarmee men bedoelde een r die niet van een l te 
onderscheiden was. Minnisj of minnesj (etymologie onbekend, wellicht verwant met 
menig) is de West-Jiddische vakterm voor iets wat noch met melk, noch met vlees is 
bereid, een belangrijk begrip voor de joodse keuken, waar melk- en vleesproducten 
strikt gescheiden dienen te blijven, naar de driemaal voorkomende bijbelzin: Gij zult 
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niet koken het bokje in de melk van zijn moeder! (Ex. 23:19, Ex. 34:26 en Deut. 14:21). 
Minnisj in overdrachtelijke zin betekent dan ook: ‘geen vlees en geen vis’.

De s als sj

Dit zal, samen met de aanblazing van de medeklinkers, wel de reden geweest zijn 
voor Heijermans’ spoegsprakie.

‘De schtaking? de schtaking!’ riep Suikerpeer, dik-lodderend, met ’n raspig geluid van z’n 
ontstoken keel.
‘De schtaking!’, schreeuwde de man met den langen baard, dien Eleazar niet kende.
‘De schtàking! De schtàking!,’ tierde Dovid slaand met de vuist op tafel, dat de kopjes 
rinkeltetterden, eén slijkrig koffi  edik stortte: ‘De pescht! De pèscht! (Herman Heijermans, 
Diamantstad, 1904)

Weglating van het lidwoord

Wacht, na koffi  edrinken zal ik je verschonen… (Bernard Canter, Kalverstraat, 1904)
Ze gaat bij Mirjam aan bed zitten en vertelt verhaaltjes… (Elisabeth Augustin, Mirjam, 
1938)

Afwijkend gebruik van de voorzetsels aan, bij, met, in, om, op, over

‘Met’ i.p.v. ‘bij’:

’t Is een jonge die ik met m’n weten nog nooit gezien had en voor ik nog kon vragen wie ie 
was, hoor ik al:
‘Bint u niet jongeheer Sem?’ (Philip van der Woude, Bruiloft , 1899)

‘Om’ i.p.v. ‘aan’:

Als hij om die dagen dacht, kon hij zelfs noú nog, in den winter, met pleizier roepen:
– Busselsche Lizzebons… nooit gekoch… nooit gekoch! (Is. Querido, Van armen en rijken, 
1931)

‘Aan’ i.p.v. ‘in’:

Woensdag hebben ze zinnetjes gemaakt met ‘om’ en ‘over’ en ‘in’ en ‘voor’ en meer van die 
kleine woordjes, die heel veel betekenen omdat ze de dingen aan elkaar verbinden… ‘aan’ 
was er ook bij. En zij schreef: ‘Moeder doet zout aan het eten.’ Ze heeft  dat thuis zó vaak 
gehoord –, soms vraagt moeder plotseling aan zichzelf: ‘Heb ik wel zout aan de aardappels 
gedaan?’ en soms aan vader: ‘Is er aan de peertjes wel suiker genoeg?’ ‘In’ zegt moeder als 
het koffi  e is, maar ‘aan’ als het eten is – en dat is fout, het moet altijd ‘in’ zijn, en alleen de 
Joden, zegt de meester, zeggen ‘aan’ als het ‘in’ moet wezen. (Carry van Bruggen, Het huisje 
aan de sloot, 1921)
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‘Aan’ voor lijdend en meewerkend voorwerp:

– Ze kenne an onz, an de zekzie… (Is. Querido, Van armen en rijken, 1931)

Hier een (echte) brief uit de Hollandse Schouwburg, verzamelpunt van joden die 
gedeporteerd werden.

Zondag 5-12-43
A’dam.
Lieve Gees allereerst bedankt voor het jasje muts kousjes en andere kleertjes, en voor de brief 
wat was ik blij dat ik wat van u heeft  gehoort. Ik kan u niet vertellen wat ik heb mee gemaakt 
met de kinderen, eerst was Rika erg ziek en ik zelf ook ik had ooronsteking en nu ligt me Greet 
in het Ziekenhuis met Roodvonk, dus u begrijpt wat we hebben ik vindt het reuze fi jn dat u 
zoo goed aan Greet verzorgt, wat was ik blij dat ik wat van haar ook hoorde.
Duifj e

‘In’ i.p.v. ‘aan(-gesloten)’:

De radio was in, onder de blauwe draperie in de salon. (Is. Querido, Van armen en rijken, 
1931)

Over: niet alleen voorzetsel van plaats en tijd, maar ook redengevend. Vergelijk de 
volgende uitdrukkingen:

Over (voor) uw eer gesproken: permitteer mij de uitdrukking. 
Hij blijft  thuis over (vanwege) de regen.
Over wat, voorwat, hoe, betekenen alledrie: waarom, waarvoor?
Hij gaat over zijn zak: hij tast in de beurs.
Over ’t eind van m’n jaren: tot het eind van m’n leven.
Over m’n einde!: zo moge het tot mijn einde blijven, heerlijk!
Over je einde of over het eind van je jaren: ironische heilwens: veel geluk ermee!
Over de handen lopen: boven het hoofd stijgen.
Voor Pasen gaat men over van het servies voor door het jaar op een speciaal paas-
servies, nadat het hele huis van chomets is gereinigd. Vandaar de vraag: ben je al over 
(ben je al klaar voor de viering van het Paasfeest)?
Over Sjimme (Sjechem) en over Jossef: met alles d’r op en d’r an, overdadig (misschien 
naar aanleiding van Gen. 48:22, waar Jozef een deel meer krijgt dan zijn broers; of 
naar de Rasjiverklaring in Gen. 49:5).
Met over samengestelde werkwoorden krijgen soms een ongebruikelijke klemtoon, 
bijv. overkomen voor overkomen: het zal me niet overkomen, vaak in combinatie met 
onscheidbaarheid van het voorzetsel: Hij heeft  mij daartoe overhaald, Hij overlegt elk 
jaar honderd gulden. 

Ik heb zo mijn vaste klantjes; daar zijn ook lui van mijn eigen natie bij. Daar ga ik naar 
toe, als ze de trappen van de Beurs opgaan, en ik zeg: ‘God laat je gezond, meneer! ’n goeie 
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Beurs zul je hebben: denk er om, Isaäk zeit het.’ Komen ze dan terug, zo tegen half drie, 
dan zie ik uit de verte al, hoe haarlui gezicht staat. Is ’t lang, nah! dan hebben ze verloren en 
ik houd mijn mond, maar als ze lacherig kijken en een segaartje uit hun koker nemen, dan 
vliegt Isaäk naar hen toe met een vlammetje en zegt: ‘Asjeblieft , opsteken meneer! Heb ik ’t 
je niet gezeid? Heb ik niet voorspeld, dat je een goeie dag zou hebben? Ja, ja, Isaäk weet het 
wel!’ Dan gaan ze over hun portemonnee en geven mij een kwartje, soms wel twee. (Justus 
van Maurik, Isaäk op de Dam, ca.1880)

Ik herinner me, dat hier Moossie Pardo op de mart op een dag me gezegd het, mijn handen 
staan me vandaag verkeerd en mijn tong is me vast in me keel. Over wat? heb ik gevraagd. 
D’r is me een eer overkommen, zoas mij hele familie in tien geslachten niet aangedaan is. 
Mijnheer Eitje is op straat met me meegelopen, het me de hand gegeven, waar een ieder 
bijstond en me gezegd, dat-ie me kent as een braaf huisvader, die tot een voorbeeld mag 
gesteld worden. Van de zenuwen ben ik nog de hele dag overstuur. (Bernard Canter, Kal-
verstraat, 1904)

Moeder Janzie vraagt of uw zo goet wil zijn om aanstaande zondag morge na Utrecht te 
komme over de kraam, as de baker die Janzie het angenome het late wete dat her man een 
ongeluk gekrege het en nou ken ze niet. (A.M. Reens, Ghetto-Ghijntjes I, 1905)

‘Ik weet ’t niet,’ zei Chaïm, ‘maar ik denk al an de pampiertjes van Simon, ik weet niet, 
maar as ik es ’n paar cente over de hand heb, dan waag ik me toch es.’ (A. Manheim, Een 
‘goeie sjiddis’, 1906)

‘O-o! Lenie Wans bedoel je!’ ‘No-ja, die noemen zich Zomerplaag.’ ‘Over waarom dan? Ze 
hete toch emmes Wans. Schame ze zik over hun eige naam? (Jules de Vries, Sara, ca. 1907)

Ga de jiddehoek uit met de pietsies, Cheijem, want ze late je d’r mee over de hand. Anne 
Vrijdag, azze de Roomse vaste, dat ete ze ook vis. Voor ’n dubbeltje per stuk, door de bank, 
de ene wat meer en de andere wat minder, hou je ook nog ’n dertig stuiver over… Nu, aju, 
masselebrooche.
(S. van den Eewal, Joodjes-leven, ca. 1908)

Weet je wat we moesten doen? Hierover woont Aron, die met groenten gaat. Vanmiddag 
om half zes was ie nog gepakt en gezakt. Laat hem vanavond ook jomtof hebben. (Meijer 
de Hond, Ghetto-kiekjes, 1909)

‘Daar zit nog ’n piek’, wees Semmy, heen en weer verzittend: ‘en daar hebbie geknoeid, 
jongetje! Over wat hebbie zo’n haast?’ (Herman Heijermans, Duczika, 1925)

‘Nee, nee’, zei de stem vermoeid: ‘’k kom niet over de muziek – ’k kom omdat me vrouw 
in mekaar is gezakt – ’k heb geen droppel azijn in huis…’ (Herman Heijermans, Duczika, 
1925)
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Over ’n hen en ’n haan, is ’n hele ‘mediene’ chorev gegaan, fl uistert me de gemore in. O, 
wee! (Meijer de Hond, Kiekjes, 1926)

Sara laat kloumesj de keukendeur aanstaan, over de rook van het fornuis. (Meijer de Hond, 
Kiekjes, 1926)

Menige Jehoede heeft  ’n Sinterklaas-passie. Verkleedt zich. Doet ’n baard aan. Zet ’n mijter 
op. Gooit zich ’n hansop over. Neemt ’n Japie-Schapedief-stok in z’n hand en maakt z’n 
kinderen mesjogge. Ik heb zelfs ’n kerkeraadslid gekend, die ik op vijf December ’s middags 
over iets heel ernstigs wou spreken. ‘Nee, meneer, vijf December gaat niet.’ ‘Neen?’ ‘Neen, 
dan moet ik vroeg naar huis. Ik moet voor m’n kinderen voor Sinterklaas spelen. Dat doe 
ik nu al zes jaar.’ ‘Nu dan,’ zei ik, ‘u zal tot honderd jaar over uw einde Sinterklaas zijn.’ 
(Meijer de Hond, Kiekjes, 1926)

Maar ze had nauwelijks tijd gehad om eraan te denken, want ineens was de huishouding 
monstergroot geworden, al haar plichten en de rol die zij te spelen had, en de heerschappij 
over het meisje, en de geldzorgen en wat er gegeten moest worden…
Zo was het haar tenslotte ‘over de handen gelopen’ en toen was dat andere erbij gekomen, 
en alles had zij zelf willen doen, de hemdjes zelf gepriegeld en de kantjes geborduurd… 
(Sani van Bussum, Een bewogen Vrijdag op de Breestraat, 1929).

Op die gedenkwaardige avond moet de jongste zoon aan zijn vader vragen: ‘Waarom is 
deze dag anders dan andere dagen?’ Grootvader krijgt geen gelegenheid antwoord te ge-
ven, want de oudere jongens zeggen in zijn plaats: ‘Nòh, over wat zou deze dag nog mieser 
kunnen zijn!’ De vredige seideravond ontaardt in een algemene ruzie. (Lizzy Sara May, 
Vader en dochter, 1977)

Zo zei ze wel eens: ‘gooi de pot leeg ower de dokter’, waarmee ze bedoelde dat de (pies)pot 
leeg gegooid moest worden omdat de dokter op bezoek kwam. Of, ‘geef me een hand ower 
lijn 11’, wat wilde zeggen dat ik haar een hand moest geven omdat de tram er aankwam. 
(Jules Schelvis, Omkijken, 1999)

Afwijkende zinsbouw

Soms staan woorden op een andere plaats in de zin dan in het Standaardnederlands. 
In de volgende zinnen zou in het Standaardnederlands staan kan bidden en niet van 
hem:

Geen stàking, wel ’n staking – wie in onze tijd in ’n kerk bidt, bidden kan, slaapt of huichelt. 
(Herman Heijermans, Diamantstad, 1904)
Zou dat Mousje rabbeine zelf zijn, die bal-tekeie? Is die stem van hem of van hem niet? ‘Dat 
is nou ’n sjoufer,’ legt Sem uit. (Meijer de Hond, Kiekjes, 1926)

Inversie, dat wil zeggen het onderwerp staat na de persoonsvorm:
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Een voorbeeld is de zelfvervloeking ‘zal ik hier doodvallen’. (Wijnberg & Wijnberg-Drievoet, 
De berg en het lam, 1992)

Geen inversie:

Als een Portugese aan een Todisko moest worden uitgehuwelijkt, dat was een familiair 
ongeluk. 

Nebbisj hij is ook in de oorlog weggehaald.
(David Ricardo, in Bregstein & Bloemgarten, Herinnering aan Joods Amsterdam, 1978)

Weglating van het voegwoord:

Maar beter je neemt wat je niet krijgt. (Elisabeth Augustin, Mirjam, 1938)

Voltooid tegenwoordige tijd in plaats van onvoltooid verleden tijd:

Sjemabenie, jij lijk wel op die dokter, die ’n petiënt heb gehad die op sterreve heb gelege. Heb 
nooit meer beter kenne worre… (Is. Querido, Van armen en rijken, 1931)

Vragend antwoord

‘O God, Clare, waarom ga je dan breien?’ vraagt de zieke met een huilerige stem…
‘Waarom zal ik niet breien?’ zegt Clara verbaasd. (Sani van Bussum, Een bewogen Vrijdag 
op de Breestraat, 1929).

Die suggestie scheen bij de slager in goede aarde te vallen. Hij ging er op in en informeerde: 
‘Wat moet hij verdienen?’ Opnieuw toonde mijn vader zich een groot tacticus: ‘Verdienen? 
Wie praat er over verdienen? Ik ben al blij dat ik hem aan het werk kan zetten’. (Sally Noach 
[opgetekend door M.G. Haringman], Het moest gedaan worden, 1971)

Daar had je toen Mortje Pocher, met zijn pokputten-gezicht; vroeger zuurventer. 
Collectionneur van paars Delft sch… wist ie veel van tegels!… (Is. Querido, Van armen en 
rijken, 1931)

Dit Jiddische Waas-iesj-viel?, waasjfi el? heeft  furore gemaakt buiten het joodse we-
reldje, getuige de ‘aan lagerwal geraakte zakenlieden’ bij Heer Bommel.

‘Wat zijn hachjes?’ vroeg Hiep, die zijn best deed om de uitleg te volgen.
‘Weet ik veel?’ hernam de ander. ‘Flauwe kul, die het niet meer doet, vandaag de dag. Nee, 
dan vrijheid! Die is in! Ik ruik daar een superzaak!’ (Marten Toonder, Geld speelt geen rol: 
De sloven, 1968)
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Ontkennende bevestiging

Spottend wordt het gesprokene schijnbaar bevestigd, om het in werkelijkheid bela-
chelijk te maken: Ja, ik ben me daar gek! Ja, ik zal me daar…

De baker verbergt met moeite een glimlach. Wat ’n verschwartzter narr! Weet-ie veel van 
z’n gezond! Ja, men zal haar een bruispoeiertje geven, misschien helpt het! 

‘Tante Rifk e, eet u wat, ’n stukkie brood met kaas, u zal uw krachten nog nodig heb-
ben…!’
‘Ja, ik kan daar eten!’ zei de baker verdrietig… (Sani van Bussum, Een bewogen Vrijdag op 
de Breestraat, 1929).

Vader is erg kribbig de laatste dagen. Beledigd om het minste. […] Als hij iets zoekt, dan is 
hij de radeloosheid zelf. Ik ga nog eens met jou kamperen, zeg ik tegen hem. (David Koker, 
Dagboek, geschreven in Vught 1943, uitg. 1977)

Een bittere trek komt om Jacobs mond. ‘Een Leonard zal zoiets moeten doen! Jacob Leonard 
die meegeholpen heeft  de bond op te richten, die altijd op de bres stond voor zijn A.N.D.B., 
zal nu buiten de bond om moeten gaan werken!’ (Bernard Verduin, De Leonards, 1947)

Bevestigende ontkenning

Spottend wordt het gesprokene schijnbaar ontkend, omdat de bevestiging ervan van-
zelfsprekend is. 

‘En mag Jozep meekomme?’ ‘Nou nee! Mot Jozep dan niet ete, nar van ’n meid!’, schreeuw-
de Suikerpeer. (Herman Heijermans, Diamantstad, 1904)

‘Ik snor me half lam om een partij klein geslepen te krijgen.’ ‘Over waarom maak je je 
daarom zo de sappel? Ja, d’er is in Mokum geen partij klein te vinden. De Zuiderzee ken je 
d’er mee dempen!’ (A.M. Reens, Ghetto-Ghijntjes I, 1905)

‘Kun je denken’, ze wendde zich zoo drift ig om op haar stoel, dat haar zijden rokken ruisch-
ten, ‘ze zullen hem niet verteld hebben, zijn vader en zijn moeder –, ze hebben het niet al 
lang in de gaten –, ze schmeichelen Juutje niet op alle mogelijke manieren, ze sturen Bekkie 
niet op haar af –, wat moet ze met bekkie, heeft  ze aan ons geen aanspraak genoeg? – neen, 
ze zullen niet zorgen, dat hij er vanavond vooraan bij is, met zijn uitgestreken bleeke ge-
zicht. (Carry van Bruggen, Het Joodje, 1914)

Ze zuigen op hun balletje, ze lachen tegen elkaar, ze vinden ze lekker. Ze zijn ook maar niet 
lekker, de balletjes van Stoff els! (Carry van Bruggen, Het huisje aan de sloot, 1921)

’t Is maar geen pracht-dokter, die Costa Gomez, die eigenlijk een veel langere naam heeft  
– een van die mooie Portugese namen, die ze daar uit dat verre land hebben meegebracht 
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– , maar die door het volk alleen bij de vertrouwelijke verkorting daarvan wordt gekend. 
(Sani van Bussum, Een bewogen Vrijdag op de Breestraat, 1929).

Al de Kapers waren lid van de Parktuin-concerten. Nee, ze zouden géén lid van de Park-
concerten zijn! Konden ze het ooit van ‘Felix Meritis’ worden? (Is. Querido, Van armen en 
rijken, 1931)

Moet je an Sjijntje zien, ’n pracht van een sluier
Kunstsjtuk! Ze hep maar geen sjiddisj gedaan!
’n Zoon van de schatrijke Uiekruier… (Frida du Bruin, De Jodenhoek, 1990)

Uitdrukkingen

Uit het Jiddisch nit gesjtoggen oen nit gefl oggen (Oost-Jiddisch nisjt gesjtoign oen nisjt 
gefl oign: niets van waar, slaat nergens op):

Nou hadden zij geen snars. Hij wist niet meer, waar het gestoven of gevlogen was… (Is. 
Querido, Menschenharten, 1932)

Uit het Jiddisch Oen was!: Nou en of!, En hoe!:

Ben jij nog gisteravond met die ‘Sjikse’ (christin) uit geweest? vraagt Timpie aan Nachie?
En wat! zegt Nachie, en wat! (A.M. Reens, Ghetto-Ghijntjes II, 1905)

Een cent een ziek jaar meer: geen cent meer (ik zal een ziek jaar hebben voor elke 
cent die ik meer betaal). Ook wel als: Een cent een kwade dag. Vergelijkbare uitdruk-
kingen worden ook gevormd met het woord makke (plaag).

‘Nou een daalder dan. Een cent een ziek jaar meer,’ zegt Hersie. (A.M. Reens, Ghetto-
Ghijntjes II, 1905)

Met Gods hulp (leenvertaling van het veelgebruikte Jiddische ‘mirtsesjem’/‘im jirtse 
hasjem’ (uit het Hebreeuws) ‘met de hulp van de Naam’ (= God): Deo volente:

Want al was Costa Gomez nog met de kraamvrouw bezig, men zag het aan zijn gezicht, 
men zag het aan háár gezicht, waar ondanks de oneindige vermoeidheid toch een fl auwe 
glimlach over speelde: er was, met Gods hulp, geen levensgevaar meer te duchten, en men 
mocht weer ’t beste hopen… (Sani van Bussum, Een bewogen Vrijdag op de Breestraat, 
1929).

Deze laatste uitdrukking leunt aan tegen een uitgebreid complex van bezweringen, 
die in iedere zin uitgesproken moesten worden waarbij iets gunstigs of ongunstigs 
van een persoon werd gezegd. Werd geluk benoemd, dan moest het boze oog bezwo-
ren of afgeleid worden, bij ongeluk diende onmiddellijk toegevoegd dat het u of ons 
niet werd toegedacht, of juist wel ‘al onze vijanden (sonnem)’ . En na de naam van 
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een echt heel erge schurk diende meteen ‘zijn naam zij uitgewist’ gezegd te worden, 
want het vergeten van een naam staat gelijk aan verdoemenis. Bijvoorbeeld: dat zal 
niet gedacht worden: dat wordt niemand toegewenst:

En op ’t laatst wist een ieder het in de straat: juff rouw Davids, uit de goud- en zilverwinkel, 
lag in arbeid… Dat zal niet gedacht worden! (Sani van Bussum, Een bewogen Vrijdag op 
de Breestraat, 1929).

Zo is onbeschriejen of unbeschrieën (voltooid deelwoord van Jiddisch besjraien ‘be-
heksen’) een formule om het gevaar te bezweren dat opgeroepen wordt door van iets 
of iemand iets goeds te zeggen: afk loppen! Taboe. Soms in combinatie met onberoefen 
of met toi, toi, toi! Veel minder vaak wordt het werkwoord zelf gebruikt. Zo, nog geen 
tien jaar terug, door een dame in het joods bejaardentehuis:

‘Ze hebben me beschrieën! Iedereen complimenteerde me vandaag met mijn mooie jurk en 
[wijst op vlek] moet je nou kijken!’ (5 sept. 1996)

‘Leeft  haar moeder dan nog? Die moet zeker in de tachtig zijn.’ ‘Tachtig? Vier en negentig is 
ze, unbeschrien unberufen, vier en negentig.’ (Meyer Sluyser, Voordat ik het vergeet, 1957)

‘Neemt u plaats.’ Maar de kleine dikke kwam op mij toe en kneep in mijn wang. ‘Zo, fi jne 
meid.’ Het deed pijn.
‘Mijn dochter,’ zei mijn vader met onverholen trots.
‘Unbeschrieën,’ zei de kleine dikke. ‘Hoe oud is ze?’ (Lizzy Sara May, Oom Bennetje raas-
kalt, 1987)

‘Dag Esthertje, wat ben je unbeschrieën een prachtige vrouw geworden.’ (Arnold Bueno de 
Mesquita, Portugusade, 1988)

Al mijne (mene) sonnem (wens ik zoiets toe): al mijn vijanden wens ik het toe; van-
daar ook, door metanalyse, het meervoud nesommem:

Noh, al mijn sonnem toegewenscht!… (Is. Querido, Menschenharten, 1932)

Ooi me ne sonnem… wat willen ze…? Alles delen…?
Nou ja de rijke zijn mesjogge… (A.M. Reens, Ghetto-Ghijntjes II, 1905)

Jiddische leenwoorden in het Nederlands

Het West-Jiddisch is als levende taal in Nederland verdwenen, in geschreven vorm 
vóór 1900, als gesproken taal misschien iets later. Ook van het Jodenhoeks als dialect 
is weinig over. Sommige oudere Nederlandse joden kunnen nog een enkel kenmerk 
van de uitspraak ervan ten beste geven, maar de sociale omgeving waarin de tongval 
gedijde, is weg.
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Wel zijn honderden woorden nog altijd bekend in joodse kringen, waar ze lange 
tijd een laag prestige genoten. Vóór de oorlog werden uit het Jiddisch afk omstige 
woorden in burgerlijk joodse kringen vermeden, als het niet om liturgische termen 
ging. Na de oorlog gold de asjkenazische uitspraak van het Hebreeuws algauw als 
inferieur tegenover de Israëlische.

In het niet-joodse Nederlands begonnen veel oorspronkelijk joodse termen aan 
een zegetocht die het verlies van hun oorspronkelijke sprekers leek te moeten com-
penseren. Het meest opvallend was hun opkomst in de jaren zestig, toen straattaal 
en Bargoens via de toen invloedrijke jeugdtaal ingang vonden in het informele taal-
gebruik.

Een kleine honderd woorden is bij niet-joodse Nederlandstaligen vrij algemeen 
bekend. Om wat voor woorden gaat het? Hier een rijtje voorbeelden:

afpeigeren, alsmaar (tegenover Standaardnederlands almaar), attenooje, bajes, bijgoochem/
weigoochem, broger, daar ga je!, falderappes, gabber, gajes, gallisch, gannef, gappen, 
gesjochten, geteisem, gijn, goochem, gotspe, gozer, habbekrats, (h)aggelen, heitje, hoteldebotel, 
ibbel, jajem, jantje soref, jatmous, jatten, jofel, kaff er, kapoeres, kapsones, iemand een kat 
geven, kif(t), kinnesinne, alles kits, kloffi  e, koefnoentje, koosjer/kaus(j)er, koter, lef, louloene, 
mazzel, meier, mesjokke, miesgasser, de mist in gaan, pages/pagus, pakslinger, penoze, 
piegem, pietsie, pleite, ponem/porem, ramsj, naar de ratsmodee, sappelen, sjacheren, sjlemiel, 
slemazzel, smeris, smoes, snikkel, sof, spatsies, stennis, stiekem/stiekum, tof, tofelemoon, 
toges/togus, tokus, treif(e), weet ik veel! en zwijnen.

Voor de een zijn niet al deze woorden bekend, de ander zal zien dat dit lijstje niet 
volledig is. Het zijn woorden en uitdrukkingen die hoogstwaarschijnlijk aan het Jid-
disch ontleend zijn, via het Jodenhoeks, een Nederlands of Duits Bargoens of een 
ander jargon, zoals veekoperstaal. Al is de status van deze termen wel gestegen, de 
gevoelswaarde is in bijna alle gevallen nog altijd bepaald niet formeel. We zullen ze 
niet gauw door de koningin horen gebruiken, en dat heeft  weinig met haar taalken-
nis te maken. We kiezen onze woorden immers niet alleen om de formele betekenis, 
maar ook om een bepaalde gevoelswaarde. Met die gevoelswaarde kunnen we onder 
andere weergeven dat we ons bij (de groep van) onze gesprekspartner aansluiten of 
dat we juist afstand wensen te houden. Hetzelfde mechanisme speelt gewoonlijk een 
rol bij het spreken van dialect of groepstaal. De meeste dialectsprekers schakelen 
moeiteloos om van plaatselijke taal op landelijke standaardtaal. In hun dialect bren-
gen ze niet alleen letterlijke betekenis over, maar ook het delen van een achtergrond, 
een bepaalde huiselijkheid. Voor veel van deze woorden gold of geldt dat ook, in die 
zin dat ze in meer of mindere mate als Amsterdams gezien zijn. Dat heeft  andere 
dialecten er trouwens niet van weerhouden sommige van die woorden ook als ‘eigen’ 
te beschouwen. Dat is geen wonder: als we een woord uit eigen omgeving kennen dat 
niet gebruikelijk is in de standaardtaal, dan beschouwen we het als typisch voor ons 
taalgebruik. Op diezelfde manier zijn joden een eeuw geleden allerlei woorden als 
typisch joods gaan beschouwen die uit het Standaardnederlands verdwenen waren 
en alleen nog hier en daar werden gebruikt, zoals boks (broek), bolderwagen (lijkwa-
gen), spog (spuugje, beetje) en arbeid (barensnood).
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Van andere woorden uit joods en Bargoens taalgebruik is niet zeker of ze van het 
Jiddisch stammen, zoals:

bamzaaien, fl amoes, gribus, hork, jennen, jenzen, koetsiertje, lapzwans, nep, poen, rambam, 
schorem, schorriemorrie, sloom, snaaien, snorder, tippelen, top! en vernachelen.

Een groot deel van bovenstaande termen wordt vrijwel nooit als ‘joods’ herkend, 
maar een bijzondere lading maakt ze populair. Na het geheimtaal- of groepstaalas-
pect, het Amsterdamse of het anti-elitekarakter blijft  er nog altijd een zekere kleu-
righeid, soms joligheid, of een beeldende kracht van uitgaan. In kinderboeken lezen 
we sloom, ibbel, kits en stiekem (vooral in de knussere stiekum-spelling), waar ze 
duidelijk bijdragen aan een bepaalde toon.

In joodse kring is een veel groter aantal woorden bekend. Na lange jaren van 
miskenning spelen ze nu een grote rol in het markeren van de ‘ jiddisjkat’ (joods-
heid) van spreker of schrijver. Behalve de eigen ‘roots’ heeft  daarbij de moderne 
Amerikaans-joodse literatuur een belangrijke rol gespeeld. De Verenigde Staten wa-
ren waarschijnlijk het enige land waar de diasporacultuur na de oprichting van de 
staat Israël niet algemeen veracht werd, en waar in tal van boeken onbekommerd 
gestrooid werd met de Jiddische (tegenover de Modern-Hebreeuwse) vorm van al-
lerlei joodse woorden.

Behalve zulke typisch Amerikaans-Jiddische woorden als bagel of beigel (soort 
broodje), sjlong, pots of putz (pik) kennen Nederlandse joden vanouds gammer (ezel), 
gazzen (voorzanger), gazzer (varkensvlees; zwijn), gewre (vereniging), sehaggeles 
(moedwillig; expres ertegenin gaand) en nog honderden andere.

Van bovenstaande leenwoorden hebben de meeste geen vaste spelling. Dat is geen 
wonder. Het gaat om typische spreektaal. Onze bronnen van 1900-1935 zijn eigenlijk 
geen echte schrift elijke bronnen, het is zeker in het begin voornamelijk opgeschreven 
spreektaal, die we te danken hebben aan de geëngageerdheid van de schrijvers. De 
betrouwbaarheid van die notities is heel verschillend en hangt samen met het geduld 
dat de schrijver had om goed te luisteren, en de mate waarin hij al werd gehinderd 
door (vermeende) voorkennis. Zo schreven Heijermans en Querido in haast en woede 
oeuvres van duizenden pagina’s bij elkaar, zonder zich veel om details te bekomme-
ren. Heijermans had daarbij weinig kennis van het joodse leven in Amsterdam en liet 
zich beïnvloeden door de Duitse spelling van veel woorden (hij verbleef langere tijd 
in Duitsland), Querido had twee woordenboekjes op zijn schrijft afel staan, waaruit 
hij, vaak zonder begrip, woorden overpende waarvan we nu niet weten of hij ze zelf 
ook echt gehoord heeft . Gelukkig leverden het linkse en het orthodoxe romantisch 
naturalisme een groot aantal heel gevarieerde beschrijvingen van de joodse spreek-
taal op. Daaruit ontstond ook een zekere eenheid, een schrijfnorm, die na de oorlog 
grotendeels vergeten was. Hoe is dat mogelijk? Waarom schrijven zovelen nu gein en 
chevre, terwijl voor de oorlog vrijwel iedereen gijn en gewre of gewere schreef?

De naoorlogse generaties leerden hun joodse woorden meestal direct of indirect 
uit de publicaties van de leraar Duits en grote kenner van het Nederlandse Jiddisch, 
Hartog Beem. Behalve tientallen artikelen schreef Beem een handvol boeken, waar-
van de verzameling Jiddische woorden Sche-eriet en de Jiddische spreekwoordenver-
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zameling Jerôsche de bekendste zijn. Daarmee heeft  hij baanbrekend werk verricht, 
maar ook heeft  zijn werk velen het zicht benomen op de oudere bronnen. Beem 
schreef namelijk niet op wat hij gelezen had, hij noteerde wat hij hoorde in een 
eigen transcriptie, of beter: transcripties. Want in de twee genoemde boeken zijn 
verschillende systemen gebruikt, en in het ene woordenboekje Sche-eriet staan ook 
weer twee verschillende systemen, één voor de woorden van Semitische herkomst en 
een ander voor de woorden uit het Middelhoogduits. Zo wordt de klank /sj/ bij de 
laatste groep als sch weergegeven, bij de eerste als sj. De harde /g/ wordt steeds als ch 
geschreven, ook aan het begin van een woord, wat in het Nederlands niet gebeurt, 
en voor de oorlog ook niet gedaan werd. Het is nooit Beems bedoeling geweest dat 
zijn transcriptie als spellingnorm opgevat zou worden, maar dat is duidelijk wel ge-
beurd. Vandaar chassene (huwelijk) en chawwer (kameraad) in plaats van gassene 
en gawwer. Dit levert vermakelijke uitspraken op, omdat de oningewijde bij een der-
gelijke spelling gewoonlijk een andere uitspraak verwacht. Zo is de uitspraak /sjas-
senée/ voor chassene gehoord, waar de kenners hard om moeten lachen. De fout ligt 
echter niet bij de ‘oningewijde’, maar bij degene die een transcriptie tot Nederlandse 
spelling wil verklaren.

Aanpassingen aan de Nederlandse taalomgeving

Als woorden uit de ene taal worden opgenomen in de andere, verandert er in veel 
gevallen iets in de uitspraak of de klemtoon. Alleen het groepje kenners van die 
vreemde taal zal zich inspannen om γoj (met de /g/ van goal) en jiddisj te blijven zeg-
gen, anderen passen die woorden aan aan de bestaande Nederlandse klanken (dan 
zeggen ze /choj/ of /koj/) en aan vergelijkbare woorden (dan zeggen ze /jiddies/, net 
als Russisch, Georgisch, Slavisch als /russies, georgies, slavies/ uitgesproken worden). 
Het heeft  met de houding van mensen tegenover elkaar te maken, waarbij enerzijds 
prestige telt (netjes spreken zoals het hoort), maar waar we ons anderzijds niet willen 
vervreemden van onze omgeving door te overdrijven (praat maar gewoon, dan praat 
je gek genoeg). Zo waren er een tijdlang mensen die consequent Papóéa’s zeiden, in 
plaats van Pápoea’s. Ongetwijfeld hadden ze gelijk en zou je dat ook in Nieuw-Gui-
nea gehoord hebben, maar voor hun omgeving klonk het toch vooral aanstellerig. 
Wat de veranderingen bij het aankomen van vreemde woorden dikwijls bepaalt of 
ook tegenhoudt, is de spelling die erbij hoort, waarbij het de vraag is of een woord 
mondeling of schrift elijk ontleend wordt. 

Bij het Jiddisch viel de spelling weg met het joodse schrift . De grote omwenteling 
van de negentiende eeuw was immers dat joodse kinderen nu eerst een niet-joods 
schrift  aanleerden, waarna ze eventueel als toegift  Hebreeuws konden leren. Dat 
was in de hele joodse geschiedenis andersom geweest: eerst het alef-beis, Jiddisch 
en Hebreeuws, dan Aramees, en eventueel de landstaal. En heel zelden: het vreemde 
schrift , dat altijd geassocieerd is met monniken, met het christendom. Zonder spel-
lingtraditie kon er nu een enorm aantal varianten van een woord onstaan. Soms 
beïnvloedde de uitspraak de schrijfwijze, soms andersom. Zo kon koj of kooj ge-
schreven worden door wie het Jiddische goj alleen had gehoord, of het kon als choj of 
chooj uitgesproken worden door wie in een Nederlands verband goj had gelezen.
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De Jiddische leenwoorden ondergingen in het Nederlands de volgende klankaan-
passingen:

– De gimmel wordt k of ch:
De uit het Jiddisch meegenomen woordenschat is niet onveranderd de Nederlandse 
taal binnengekomen. Het Nederlands, en hier gaat het vooral om het Hollands, op 
de eerste plaats het Amsterdamse Hollands, kent sommige klanken uit het Jiddisch 
niet. Sprekers van het Nederlands die niet hun kennis van en binding met joodse 
taal, traditie en cultuur willen beklemtonen, neigen ertoe de gimmel (die de Engel-
sen en Duitsers wel kennen in good en gut) in een /k/ of /ch/ te veranderen. Dat zien 
we bij kapsones en bij het zojuist genoemde goj (niet-jood). Dat laatste vinden we 
onder meer in de Nederlandse spellingsvarianten koj, kooj, goj, gooj en choj, waarbij 
we weten dat de spelling gooj al tientallen jaren wordt uitgesproken als /chooj/. Als 
bewijs het bekende joodse grapje met de niet-jood: een jood treft  iemand waarvan hij 
vermoedt dat deze een ‘goj’ is. Hij zegt: Ah, u is uit Hilversum? De niet-begrijpende 
goj ontkent dat heft ig. Daarmee is bewezen dat die persoon wel degelijk uit het ‘Gooj’ 
komt.

Een Hilversummer zal moeite hebben met de joodse gein, maar wie noemt een niet-jood 
nú nog een Hilversummer en wie weet nu nog de verklaring, die toch zo eenvoudig is, want 
woont een Hilversummer niet in het Gooi? – en wat een goi is weet zelfs een Hilversummer 
wel weer. (Evert Werkman, Leer mij ze kennen… de Amsterdammers, 1966)

Deze woordspeling is alleen mogelijk als goj met een harde /ch/ wordt uitgesproken.
Een ander bekend voorbeeld is het Jiddische gawtsones ‘eigendunk’ (uit Hebreeuws 

ga’awsonoes) dat verhard is tot kapsones.
Veel joodse woorden zijn stilletjes in een Hollands stramien geperst:

– Een d werd toegevoegd na een medeklinker, voor toonloze e:
Zo werd Jiddisch over(le)wotel: overstuur (van Hebreeuws owar oewoteel: heenge-
gaan en verdwenen) in het Nederlands hoteldebotel. Die tussenspringende d zien we 
ook in snorder, van Jiddisch sjnorrer, analoog aan Nederlandse woorden als diender, 
donder, kelder, meerder, mulder en zwaarder.

– Be- in plaats van me- aan het begin van het woord:
Jiddisch mekatreg (‘aanklager; aanklager bij het laatste oordeel, satan’, van Rabbijns 
Hebreeuws, van kitreg ‘aanklagen’, uit Talmoedisch Aramees kateegor, uit Grieks 
katègoros ‘aanklager’) werd mekatterig, werd bekattering (en: kat, afk atten): standje, 
uitbrander (misschien omder invloed van beschuldiging).
West-Jiddisch menobbelte ‘liederlijke vrouw’ (vrouwelijk van menobbel, uit He-
breeuws menoewol, voltooid deelwoord van nowal ‘degenereren; ) werd benobbelte: 
liederlijk of mismaakt mens.
Ook van mesjogge zijn de vormen besjogge en besjokke gevonden.
Mesjollemen: betalen (Jiddisch mesjalem zein ‘voldoen’, van het Hebreeuws deel-
woord van sjileem ‘afmaken, betalen’, vergelijk sjolem/sjalom) werd besjollemen.
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Van mezomme ‘geld’ (van Hebreeuws voltooid deelwoord mezoemon: contant, ge-
reed) vinden we vormen besomme en bezommen.
Maar er is één spelbreker: de Bargoense vorm mezoles ‘bedorven, kapot, ziek’ komt 
van joods bezaules van Jiddisch pesoules ‘afval, vuilnis’ uit Hebreeuws pesoules 
(pesolet) ‘afval, brokstukken, steengruis’.

– Toevoeging van een m na de toonloze e aan het eind van het woord:
Melooche ‘werk, ambacht’ werd melogem ‘werk(tuig), piefj e’
Jajen soref ‘brandewijn’ werd Jansorum
Penoze werd nozem (deze afl eiding is onzeker)
Sjtieke ‘stil(te)’ werd stiekem, stiekum

– De uitgang -er in plaats van -en bij zelfstandige naamwoorden:
Gosen ‘bruidegom’ werd goser.
Jiddisch poosjed ‘muntje’ (uit Aramees pesjieto) werd pozer ‘duit, cent’.

– Een r voor de klinker om zelfstandige naamwoorden harder te maken:
Jiddisch boocher ‘jongeman’ werd broger ‘vent, kerel’.
Ponem ‘gezicht’ wordt vaak porem, porum.
Dit is een dissimilatieverschijnsel dat we ook tegenkomen bij de werkwoordsuitgang 
-ěnen: deze verandert vaak in -ěren; zo werd vulgair Jiddisch sliechenen ‘verlin-
ken’ (van selieche uit Hebreeuws seliecho: vergiff enis, boetgebed) in het Nederlands 
versliegeren.

– Klemtoonverschuiving:
Een sluitende verklaring voor de klemtoonverschuiving van het joodse woord polak 
(veelal verkort tot polk): Oost-Jood (dikwijls negatief beladen begrip) tot de Neder-
landse naam Polak heb ik niet.

Even opvallend is zijn Iberische tegenhanger Querido (‘geliefde’, in de Jodenhoek 
vaak verkort tot Kriede) die nu als Querido wordt uitgesproken. Naar verluidt zou 
het hier om een eenmansactie van Emanuel Querido gegaan zijn, die uit ergernis 
over Kriede een accent aigu op zijn e zette: Quérido. Het is echter de vraag of één 
persoon, zelfs een Maan (koosnaam van Emanuel), daartoe in staat is. Toch een po-
ging tot verklaring: de uitspraak Querido (vergelijk evenzo, beter zo) past beter in 
het Nederlands, maar omgekeerd heeft  de naam Polak in de laatste twee eeuwen 
een indrukwekkende sociale opwaardering ondergaan. Intussen heeft  dat woord zijn 
alledaagse betekenis (‘Pool’) verloren, is daarmee een exoot geworden. Het wordt 
dan ook uitgesproken als de andere leenwoorden op -ak: cognac, armagnac, Balzac, 
barak, Kozak, Polak. Ik ben van mening dat de klemtoonverschuiving hier mede 
aff ectief beladen is: van, laten we zeggen: broodzak naar cognac. Wie zal na Gabriel 
Polak, H.J. Polak, Henri Polak, Johan Polak, om maar een paar van de allergrootste 
sterren te noemen, nog het arrogante ‘Polakje’ van de al te vrij fantaserende professor 
Van Ginneken (‘Gelijk men merkt heeft  ons Polakje […] aardig wat Nederlandsch 
bijgeleerd’) uit de mond kunnen laten vallen?
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Opmerkingen tot besluit

Een aantal onverwachte eigenschappen van het Jodenhoeks maken het moeilijk deze 
tongval te zien als niets meer dan een verwaterd West-Jiddisch. De weg van Ne-
derlands Jiddisch naar Standaardnederlands, of naar Amsterdams gekleurd Neder-
lands, blijkt niet zonder omwegen te zijn. We vinden, tenminste in Amsterdam, bij 
asjkenazische joden (soms) als sefardisch beschouwde eigenaardigheden, (al vroeg 
in de negentiende eeuw) zinsconstructies die in het algemeen als Oost-Jiddisch 
beschouwd worden, en daarnaast als joods geadopteerde verouderde Nederlandse 
woorden en woorden uit andere Nederlandse dialecten dan die van de omgeving.

Voor het formuleren van een verklaring kunnen twee opmerkingen gemaakt wor-
den. Ten eerste verschilt de aard van het gebruikte bronnenmateriaal voor beide taal-
formaties, Nederlands Jiddisch en Joods Nederlands niet op het eerste gezicht, wel bij 
nadere beschouwing. Beem heeft  voor zijn spreekwoordenverzameling Jerôsche en 
zijn woordenboekje Resten van een taal zowel schrift elijke als mondelinge bronnen 
gebruikt, die hij echter als mondelinge bronnen verwerkt (getranscribeerd) heeft . 
Maar behalve Beem heeft  men over het algemeen alleen schrift elijk materiaal ge-
bruikt. Toch heeft  het Jiddische materiaal een heel ander karakter dan de bronnen 
voor het Joods Nederlands. De Jiddische bronnen zijn echte schrift elijke bronnen, 
beïnvloed door een eeuwenoude schrift traditie met bijbehorende schrijf- en spelnor-
men, ook wanneer de schrijver geen belezen persoon, geen volmaakt speller was. Het 
materiaal van Heijermans, Querido c.s. daarentegen is genoteerde spreektaal, zonder 
normen hoe Joods Nederlands te schrijven, of met per schrijver, soms per boek ver-
schillende normen. De ene keer is de Nederlandse invloed sterker (oe = oe, u = u of 
uu, sch = sg of s, g = ± ch), de andere keer de Duitse (oe = ö = eu, u = oe, sch = sj, g = 
± k). Wat is dan het verschil tussen de twee typen bronnen? Het is goed voorstelbaar 
dat bepaalde verschijnselen uit de spreektaal lange tijd niet in de meer behoudende 
en constante schrijft aal te vinden zijn, waardoor ze in een bepaalde periode plots 
uit het niets lijken op te duiken. We moeten dan niet zozeer aan de woordenschat 
denken als aan de uitspraak en zinsconstructie, zoals de onverwachte ‘sefardische’ 
h-verwisseling en de ‘Oost-Jiddische’ hulpwerkwoorden. Daar kan tegen ingebracht 
worden dat de pamfl etten van de Diskoersn wel degelijk heel erg spreektalig zijn, én 
dat het meest frequente hulpwerkwoord staan juist helemaal niet uit het Jiddisch 
bekend is, niet uit het West-, maar ook niet uit het Oost-Jiddisch, en dat het juist zo 
bekend klinkt voor een echte plat-Amsterdams spreker. Een andere invloed dus? Net 
zoals de sefardische klanken bij asjkenazische joden wijst dat staan misschien op 
invloeden van buiten de groep die gretig werden opgenomen en toegeëigend, net als 
de oorspronkelijk niet-joodse dialectwoorden boks, spog en bolderwagen.

Ten tweede moeten de psychologische en sociale gevolgen van taalverlies, verlies 
van een eigen taalnorm (schrijft aal, toespraaktaal door rabbijnen en leermeesters) 
niet onderschat worden. Terecht wijst Dovid Katz erop dat in de oude asjkenazisch-
joodse drietaligheid (Hebreeuws-Aramees-Jiddisch) geen van de drie talen een 
geminachte positie had. Het cliché van het ‘geminachte Jiddisch’ is een modern, ne-
gentiende-eeuws verschijnsel. Jiddisch krijgt niet pas in het eenentwintigste-eeuwse 
Amerika een aura van heiligheid. Die had het al voor de Friese joden, die woedend 
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hun synagoge verlieten bij de eerste vanboven afgedwongen preek in ‘christelijk’ Ne-
derlands.

Een gemeenschap die een duizenden jaren oud raffi  nement had bereikt in het 
drietalenspel, moest in het Nederlands en het Nederlandse schrift  opnieuw begin-
nen. De overgrote meerderheid raakte met het bindende en conserverende Jiddisch 
immers hun gebonden en bewaarde Hebreeuws en Aramees in één klap kwijt, en 
daarmee het grootste deel van de eigen overlevering en zelfdefi niëring. Dit speelde 
zich af binnen de armste gemeenschap van Amsterdam, een groep die in een he-
meltergend woon-, werk- en hygiënegebrek alleen het hoofd boven het water van de 
demoralisering en verruwing kon houden door een zeer sterke cohesie en een on-
uitroeibaar geloof in een verlossing als groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
die dichte groep zich als groep onmiddellijk herdefi nieerde en uit de eigen omgeving 
nieuwe profeten, nieuwe heilsverwachtingen en weer een nieuw joods idioom schiep, 
een ‘Duits gesausd Nederlands’, dat met ‘Jodenhoeks’ beter gekenschetst wordt.

Noten

1.  Veel van de hieronder genoemde taalkundige vondsten zijn gedaan door Jacob van der Wijk, 
aan wie ik dan ook veel dank verschuldigd ben. Ook wil ik Mirjam Gutschow danken, die 
mij haar scriptie over het taalgebruik van Sjeires Jisroeil beschikbaar stelde en mij op andere 
teksten wees.

2.  Er is wel materiaal, maar wij (Van der Wijk en Van de Kamp) hebben er niet zoveel van ge-
vonden dat er voldoende vergelijkingen gemaakt kunnen worden om de subjectiviteit van de 
optekenaars tegen elkaar weg te strepen. Zie vooral het werk van Sam Goudsmit, en van Jaap 
Meijer o.a. Jood en jodendom in stad en ommelanden. Met een (Tolk van ’t olle volk.) Joods 
supplement op het nieuw Groninger woordenboek van K. ter Laan (Heemstede 1984) en Meijers 
gedichten, uitgebracht onder de schrijversnaam Saul van Messel. Door het onderzoek naar 
jargon van (joodse) veehandelaren (‘Louter Lekoris’ en ‘Losche Nekôdesch’, afgeleid van Los-
joun Koudesj) is hier ook het niet te overschatten onderzoek van Moormann van belang. Van 
der Sijs heeft  van zijn boeken, met nagelaten materiaal, een heruitgave verzorgd die inmiddels 
voor een habbekrats in de ramsj ligt: J.G.M. Moormann, De geheimtalen (Zutphen 1932, 1934, 
Amsterdam 2002).

3.  Samen met het Jiddisch werden deze talen door de Midden-Europese joden beheerst als een 
joods drietaalsysteem. Dit is een feit van wezenlijk belang dat iets verklaart van de moeilijke 
uitroeibaarheid van de Jiddische taal. Het Jiddisch veronderstelde en bewaarde een enorme 
hoeveelheid traditionele bijbelse, talmoedische en rabbijnse kennis, het was als een getwijnd 
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Zo is het ondenkbaar dat het Hebreeuws ooit opnieuw een omgangstaal was geworden als het 
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4.  Michman & Aptroot, Storm in the community. Het citaat uit Naje Kille 3 (p. 99).
5.  Marc De Coster heeft  geen oudere vindplaats dan 1986 (mededeling van N. van der Sijs, 1-2-

2005).
6.  Siegfried van Praag 1948: 229.
7.  E. Slijper, ‘Het Joods in Nederland’, in: De Nieuwe Taalgids 9 (1915, 287-292): 291.
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5. Surinaams-Nederlands

Dit hoofdstuk is geschreven door twee auteurs: J. van Donselaar is 
verantwoordelijk voor het gedeelte over het Surinaams-Nederlands in Suriname, 

Leonie Cornips is verantwoordelijk voor het gedeelte over het Surinaams-
Nederlands in Nederland.

Het Surinaams-Nederlands in Suriname   

J. van Donselaar

Inleiding

Het eerste wat een bootreiziger, op weg van Nederland naar Paramaribo, ziet van Su-
riname, is een landpunt links aan de mond van de Surinamerivier. Toen ik dat voor 
het eerst meemaakte, noemden mijn Surinaamse medepassagiers, blij herkennend, 
de naam: Braamspunt. Veel later bleek mij dat die punt vroeger ook andere, daarop 
lijkende namen gehad heeft . Ik vond onder andere Praamspunt en Brams Punt (beide 
1770) en Braam-punt (1790). In de literatuur worden twee mogelijke verklaringen ge-
geven. De punt zou genoemd kunnen zijn naar Lord Francis Willoughby of Parham, 
de stichter van de Engelse kolonie Suriname (1650), of naar William Byam, gouver-
neur aldaar van 1654 tot 1667, in welk laatste jaar de kolonie door de Zeeuwen op de 
Engelsen veroverd werd. Hoewel een Engelse kaart uit datzelfde 1667 Byams Pointe 
geeft , lijkt het niet onmogelijk dat er een oudere Engelse naam bestaan heeft  waaraan 
de Nederlandse al voor 1667 ontleend was. 

Hoe dan ook, de naam vestigt er de aandacht op dat Suriname aanvankelijk een 
Engelse kolonie was, dat de Nederlanders (sommige) toponiemen van de Engelsen 
overnamen, maar daarmee dan (soms) wel iets deden. Andere voorbeelden zijn de 
Pauluskreek (van Powells Creek) en de Motkreek (van Mud Creek).

Deze rechtstreekse invloed van het Engels op het Nederlands van Suriname geldt 
ook voor gewone woorden. Bovendien heeft  het Engels van meet af indirect een nog 
grotere invloed gehad, namelijk via het eertijds zogenoemde Negerengels, heden be-
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kend als Sranantongo – dat betekent in die taal zelf ‘Surinaamse taal’– of kortweg 
Sranan. Dat was de taal van de negerslaven, een zogenaamde creooltaal, in dit geval 
op basis van het Engels. Nog steeds wordt het Nederlands van Suriname beïnvloed 
door dit Sranan, dat van vele bewoners, in het bijzonder van de nakomelingen der 
slaven (de creolen), de thuistaal is, en van vrijwel alle anderen de tweede of zelfs 
derde taal. Terzijde: Braamspunt heet Branspen in het Sranan, eerste vondst 1877, 
wellicht niet van het Engels overgenomen, maar van het Nederlands.

Maar de tijd is voorbij dat je bij het binnenkomen of verlaten van Suriname langs 
Braamspunt ging, zoals toen de vaste uitdrukking luidde. En er is ook geen koloniaal 
bestuur meer dat zich van een ongewenste persoon kan ontdoen door deze langs 
Braamspunt te sturen. We reizen nu naar en vanuit Suriname met de pleen (van En-
gels plane, het vliegtuig, bedoel ik). 

Wie met de pleen reist moet zorgen dat hij een koff er heeft  die tegen een stootje 
kan. Zo’n koff er kun je ook in Paramaribo kopen, en daarbij kan zich dan een ge-
sprek ontwikkelen als onlangs beschreven in een artikel door Michiel van Kempen. 
Deze Nederlandse neerlandicus kent op grond van eigen veeljarige ervaring, onder 
meer als leraar, het Nederlands van Suriname als weinig anderen. Maar toch: hij 
wendt zich tot een winkelmeisje en dan gebeurt dit (de cursiveringen zijn van mij).

Ik vraag dus niet naar een koff er, maar in goed Surinaams-Nederlands naar een valies.
 ‘We hebben niet.’
 ‘En dat dan?’ Ik wijs naar een stapel gloednieuwe reiskoff ers op twee meter achter haar 
rug.
 ‘Ze zijn geen valiezen, ze zijn Samsonites.’
 Ik kijk niet gauw meer ergens van op, maar dat een Samsonite niet onder het woord ‘valies’ 
zou vallen, verbaast me. Waar ik dan wel een valies kan vinden?
 ‘Vraagt u die heer daar.’ Ze knikt in de richting van een gezette man in guayabera.
 ‘U gaat het niet gaan vinden’, zegt hij. (…) 
 ‘Waarom niet?’
 ‘De Surinamer wil ze niet,’ zegt hij. ‘Kijk mijnheer, is zo denkt die Srananman; hij gaat 
op reis. Maar die hindostaan gaat zijn roti meenemen, toch? Die masala van hier ga je 
niet vinden in Holland. Dus dan wat doet die boyti-man? Hij zet zijn masala in een pot en 
die pot zet hij niet in foam, dus cito cito breekt dat ding. Al die valiezen: naar de vaantjes, 
mijnheer! Want die masala: u gaat het niet schoon krijgen. Die hemden van u: u kunt nog 
zo veel Witboi zetten, u blijft  die hatelijke vlekken zien. Dus hoe ga je doen dan? Zuiver: 
liever koop je gelijk een echte Samsonite.’

Ziedaar een staaltje onvervalst Surinaams-Nederlands. Van Kempen verzekerde mij, 
dat hij in deze weergave maar heel weinig heeft  ingedikt. Uitleg bij de gecursiveerde 
woorden :
– Valies is in Suriname een gewoon, in Nederland een verouderd woord voor ‘kof-
fer’.
– Het is in Suriname gebruikelijk in meer afstandelijke situaties iedere soort van 
man aan te duiden als heer.
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– Een guayabera is een dun jasje voor mannen, met een open boord, korte mouwen, 
van voren met vier zakken en voorzien van enige versiering. De naam is van Spaanse 
afk omst en vermoedelijk ontleend aan een dorp op Cuba, waar het oorspronkelijk 
vandaan komt.
– Hindostaan, een Surinamer uit de bevolkingsgroep van welke de voorouders eer-
tijds uit Brits-Indië naar Suriname migreerden.
– Het gerecht roti (Hindostaans) komt verderop in dit stuk nader ter sprake.
– Masala, dito; het is een felgele, poedervormige specerij.
– Vinden kan in Suriname ook betekenen ‘krijgen’, ‘bemachtigen’.
– Spreker suggereert dat hij het heeft  over iemand van buiten de stad. Sranan boiti 
betekent ‘buiten’ en man ‘man’.
– Zetten wordt gebruikt voor ‘plaatsen’, ‘bergen’, ‘doen’, ‘aanbrengen’ en nog veel 
meer.
– Met pot wordt hier gedoeld op een glazen pot met een schroefdeksel. 
– Foam is Engels voor ‘schuimplastic’.
– Cito is Latijn en betekent ‘snel’. Het komt in Nederland alleen nog voor in medisch 
vakjargon.
-Wat in Nederland een ‘overhemd’ is, wordt in Suriname hemd genoemd en gedra-
gen zonder iets eronder.
– Witboi is een Surinaams merk waspoeder. Het komt in Suriname vaak voor dat 
een merknaam een soortnaam wordt, ook al was dat merk niet het eerste, of zelfs 
maar korte tijd favoriet of verkrijgbaar. Ik hoorde binnen ongeveer twintig jaar een 
‘petroleumvergaslantaarn’ (uiterst nuttig bij langer verblijf in het diepe binnenland) 
veranderen van tillylamp via coleman in petromax. Zeer standvastig zijn bijvoor-
beeld colgate voor ‘tandpasta’, fl it voor alles waarmee hinderlijke insecten kunnen 
worden doodgesproeid, en quaker oats, dat al minstens 45 jaar meedraait voor alle 
merken ‘havermout’.
– Hatelijk: ‘ergerlijk’.
– Hoe ga je doen? Wij zouden zeggen ‘Wat ga je dan doen?’
– Zuiver: ‘precies’, ‘juist’.
En dan die ‘vaantjes’. Hoe weet de man deze verouderde en qua herkomst niet te 
verklaren uitdrukking toch goed toe te passen? Zo iets verrassends kun je wel meer 
in Suriname tegenkomen, ook wel eens, althans in onze ogen, verkeerd toegepast.

Een wat vrije ‘vertaling’, door mij in de mond gelegd van een imaginaire, zojuist uit 
Nederland geremigreerde Surinaamse winkelier, zou er zo uit kunnen zien:

U moet dat zo bekijken, meneer: Als een Surinamer op reis wil gaan, denkt hij eerst eens 
even goed na. Als het een Hindostaan is, neemt hij mee wat hij nodig heeft  om op zijn eigen 
manier roti klaar te maken. Nietwaar? Maar zulke masala als wij hier hebben, daar kun 
je in Holland niet aankomen. Dus wat doen zulke buitenlui? Hij vult een pot met masala 
maar verpakt die niet in schuimplastic, dus dat ding breekt in de kortste keren. En dan is 
zo’n gewone koff er meteen naar de haaien, meneer. Want die masala krijg je er niet meer 
uit. En wat denkt u van uw overhemden? Al doe je nog zo veel waspoeder in het water, die 
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smerige vlekken blijf je zien. Dus wat doe je? Precies, dan koop je toch liever meteen een 
echte Samsonite.

N.B. Vanaf hier zijn alle Surinaams-Nederlandse woorden gecursiveerd. Leenwoor-
den zijn gespeld als waren het Nederlandse woorden, overeenkomstig de juiste uit-
spraak. Bij woorden die al van voor 1954, het jaar waarin Suriname interne autonomie 
kreeg, in bronnen uit of over Suriname zijn aangetroff en, staat het vroegste jaartal 
van Suriname erachter.

Historische achtergrond en ontwikkeling tot heden

De periode 1667-1873

Het hedendaagse Surinaams-Nederlands, waarvan hiervoor een voorbeeld gegeven 
werd, heeft  een geschiedenis die begint, als al vermeld, met de verovering van de 
plantagekolonie Suriname in 1667. De indianenbevolking was toen door de Engelsen 
al verregaand teruggedrongen.

Van Engelse en Schotse planters die nog een aantal jaren bleven, werd een groot 
deel van de terminologie van het plantagesysteem overgenomen. Het suikerriet werd 
kaan (1687) of keen (van Engels cane) genoemd, de walsen van de suikermolens rollers 
(1693, als Engels), het waterbeheersingssysteem van de plantages in het laaggelegen 
kustgebied bestond uit een netwerk van trenzen (1728, sloten e.d., van Engels trench), 
een opzichter heette offi  cier (1686, van Engels overseer), en zo meer. Met de latere 
modernisering en ten slotte de teloorgang van het hele plantagewezen zijn ook de 
meeste van deze termen verdwenen.

Ook het milieu kreeg een aantal Engelse benamingen toebedeeld, bijvoorbeeld 
zwamp (1689, van Engels swamp) voor moeras en het bos (1760, van Engels the bush) 
voor al het niet-ontgonnen land, de wildernis, wel of niet bebost.

De kolonisten hebben sommige wilde dieren en planten op grond van gelijkenis 
en/of nut namen gegeven van uit Europa hun al bekende, bijvoorbeeld kabriet (dat 
is geit) voor een soort hertje, en brandnetel (1769) voor zeker kruid met brandharen. 
Andere namen waren al elders in tropisch Zuid-Amerika bedacht of opgepikt, zoals 
tijger (1693) voor jaguar en poema, en ceder (1718) voor een soort loofb oom met geu-
rig hout. Nieuwe namen werden veelal overgenomen van de indianen, waaronder 
kauriertje (1740, van kawliri) voor een soort eend, of van het Negerengels van de 
slaven, zoals pegrekoe (1740) voor een soort boompje. Soms is niet uit te maken of 
een woord van de slaven of van de indianen komt, namelijk als de eersten het on-
veranderd wellicht al eerder van de laatsten hadden overgenomen; een voorbeeld is 
awari (1769) voor buidelrat. Ook geheel nieuwe Nederlandse namen werden bedacht: 
strandhert (1835) voor een hert van open landschappen, zelfs het strand, en bruinhart 
(1781) voor een boomsoort met donkerbruin kernhout. 

Nieuwe woorden doken ook op in andere domeinen, waaronder de keuken. Zie 
hierna, met bijzondere aandacht voor de woorden die voorzien zijn van een vroeg 
eerste jaartal.
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Dit proces zette zich door tot 1873, toen de sedert 1863 vrije negers ook echt moch-
ten gaan waar ze wilden en de plantages massaal verlieten. Tijdens de voorgaande 
periode van slavernij, van 1667 tot 1863, was het de negers verboden Nederlands te 
spreken, met als gevolg dat de blanke meesters zich terwille van de toch wel noodza-
kelijke communicatie het Negerengels eigen moesten maken. Het kwam zelfs voor 
dat kolonisten zich ook met elkaar in die taal onderhielden. Het Negerengels was dan 
ook toen al de belangrijkste leverancier van al of niet vernederlandste leenwoorden 
en leenvertalingen aan het Nederlands van Suriname. Daar kwam nog bij, dat er 
allengs, als gevolg van geslachtsverkeer tussen meesters en slavinnen, een groeiende 
tussengroep van gemengdbloedigen ontstond. Deze mensen waren meestal vrij en 
mochten wel Nederlands spreken, maar van de meesten bleef de moedertaal of thuis-
taal Negerengels. 

Hoe het gesproken Nederlands er toen uitgezien moet hebben, is niet te achter-
halen uit de beschikbare bronnen. Alles wat op schrift  staat en het gesproken woord 
citeert, bijvoorbeeld rechtbankverslagen, was het werk van kolonisten die daarbij de 
offi  ciële taal, dus het Europees-Nederlands, gebruikten. Voor alle offi  ciële stukken 
als plakkaten en andere mededelingen van de overheid, gold uiteraard hetzelfde. 

Niettemin, er zijn in die periode een aantal uitvoerige boeken over Suriname ge-
schreven door Nederlanders die daar woonden of er tijdelijk verbleven. Deze boeken 
bevatten vele Surinaams-Nederlandse woorden, maar wel voornamelijk voor zaken 
waarvoor (toen nog) geen Europees-Nederlands woord bestond en voor zaken die 
behorende tot domeinen die de bijzondere aandacht hadden van Nederlandse kant, 
zowel in Nederland als in Suriname, te weten de plantagelandbouw en de bosexploi-
tatie, alsook de planten- en dierenwereld. De voorbeelden hiervoor konden dan ook 
in deze boeken gevonden worden. 

De periode van 1873 tot heden

Na 1873 veranderde de toestand drastisch toen vanaf 1876, met de invoering van de 
leerplicht, de kinderen naar school moesten, waar het onderwijs erop gericht was het 
Nederlands niet alleen als offi  ciële, maar ook als enige algemeen gebruikelijke taal 
ingang te doen vinden. Zo werd het Nederlands voor de meeste toenmalige negroïde 
bewoners van Suriname – die daar inmiddels steeds vaker creolen werden genoemd 
– de tweede taal, naast hun moedertaal, het Negerengels.

Nieuwe sprekers
Intussen had zich nog een andere ontwikkeling voorgedaan. Om de verwachte ont-
volking van de plantages voor te zijn, was de overheid al ruim voor 1863 begonnen in 
andere landen contractarbeiders te werven. Achtereenvolgens deden Chinezen, Hin-
dostanen (uit het toenmalige Brits-Indië) en Javanen hun intree. Deze groepen be-
hielden voor hun eigen onderlinge contacten hun moedertaal, die zich onder invloed 
van de Surinaamse situatie ontwikkelde tot een Surinaamse variant. Het sterkst was 
dit het geval bij de verschillende vormen van het Hindi van de Hindostanen, wat 
resulteerde in een gezamenlijk ‘Sarnami [dat is Surinaams] Hindostani’ of kortweg 
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‘Sarnami’. Vooral uit deze taal, die in dit stuk ‘Hindostaans’ wordt genoemd, nam 
het Surinaams-Nederlands woorden over.

De nieuwkomers leerden allen door direct contact het Negerengels van de creo-
len, dat daardoor de meest gesproken taal voor algemeen gebruik bleef. De offi  ciële 
taal (het Nederlands van de school, de overheid, de rechtbank en de krant) kon daar 
niet tegenop, maar het Surinaams-Nederlands langzamerhand wel.

Geen erkenning
Strevingen om vat te krijgen op die wel kleurige, maar toch ook lastige en vaak ver-
warrende toestand hebben nooit succes gehad. Volgens de minister van Koloniën in 
1928 had het onderwijs in Suriname tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van 
één Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap, maar het daarvoor nodige geld was 
niet beschikbaar. Toen Suriname in 1954 interne autonomie verwierf, binnen het ka-
der van het Statuut van het Koninkrijk, leidde dat niet tot taalpolitieke menings- en 
besluitvorming. Wel een nieuw, maar nog met bescheidenheid naar voren gebracht 
idee betrof de normalisatie en standaardisatie van het Surinaams-Nederlands. Een 
poging in die richting uit de kring van de taalleraren in 1963, mede vanuit het ge-
zichtspunt ‘Surinaamse identiteit’, vond echter niet voldoende weerklank. Ook de 
algehele onafh ankelijkheid in 1975 bracht geen verandering in de opstelling van de 
Surinaamse regering ten opzichte van de taalproblematiek; die hield ex- of impliciet 
in dat het Europees-Nederlands de norm was en moest blijven. 

Wel begon in dat laatste jaar de taalkundige en schrijver Edgar Cairo een opmer-
kelijke eenmansactie. Hij propageerde de ontwikkeling van een Surinaams-Neder-
lands, dat niet alleen de al opgenomen elementen uit het Sranan formeel zou mogen 
behouden, maar ook oude en alweer verdwenen leenwoorden zou terughalen, en ook 
nog nieuwe opnemen, die daartoe opzettelijk zouden moeten worden uitgezocht. 
Tien jaren lang schreef hij, soms meer soms minder in zijn eigen, ook als voorbeeld 
bedoelde, stijl de ene na de andere dikke roman, alsmede verhalen, gedichten en es-
says. Toen legde hij, teleurgesteld door het gebrek aan instemming, het moede hoofd 
in de schoot.

Verscheidenheid
Terug naar 1873. Het naast elkaar gebruikt worden van Sranan en Surinaams-Ne-
derlands had tot gevolg dat het Surinaams-Nederlands steeds meer woorden en zelfs 
grammaticale kenmerken uit het Sranan overnam. Aanvankelijk bleef dat in de eer-
ste, weinig talrijke en weinig omvangrijke literaire producten van Surinamers beperkt 
tot het gebruik van Surinaams-Nederlandse woorden voor Surinaamse zaken. Ook 
de eerste onder dezen die, weer wat later, ook in Nederland aandacht kreeg, namelijk 
Albert Helman, waagde zich zelfs in zijn in Suriname spelende romans niet aan het 
echte Surinaams-Nederlands. Wel maakte hij in 1954 een Surinaams-Nederlandse 
bewerking van het toneelstuk Green pastures van Marc Connelly. Het karakter van 
dat Surinaams-Nederlands was in principe authentiek, maar anderzijds dermate 
‘diep’, dat je het in het verleden of (toenmalig) heden niet zou hebben kunnen horen 
spreken. Desondanks of juist daardoor: het succes in Paramaribo was groot.
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Aan het Surinaams-Nederlands konden inmiddels en kunnen nog steeds twee 
uiterste vormen onderscheiden worden. Het ene uiterste betreft  een Surinaams-Ne-
derlands dat zo weinig mogelijk van het Europees-Nederlands verschilt en dus qua 
karakter dicht staat bij dat van voor 1873: geleende elementen zijn vrij beperkt voor-
zover het geen gevallen betreft  waar het Europees-Nederlands in uitdrukkingsmoge-
lijkheid tekort schiet, gegeven de Surinaamse situatie. Het wordt gebruikt door meer 
ontwikkelde Surinamers uit de maatschappelijke bovenlaag. Onder dezen zijn er, die 
niet alleen hun eigen taalgebruik koesteren, maar bovendien dat van anderen meer 
of minder openlijk afwijzen; zo ook doet het onderwijs. 

Het andere uiterste kenmerkt zich door een veelheid aan vreemde, in het bijzonder 
Sranan elementen, die evenwel voor het merendeel een vaste plaats als leenwoord, en 
dan vaak vernederlandst, in het Surinaams-Nederlands hebben gekregen. Het wordt 
gebruikt door eenvoudige lieden uit de volksklasse. Tussen deze twee uitersten is een 
reeks van geleidelijke overgangen, een continuüm. Velen beheersen de kunst om op 
verschillende punten van dat continuüm te opereren, al naar gelang de omstandig-
heden. Dat gebeurt ook in de romans en andere literaire producten van Surinaamse 
schrijvers. Aanvankelijk mede onder invloed van een nationalistische gezindheid, 
met als voornaamste gangmaker Dobru (schrijversnaam van Robin Raveles), bedie-
nen zij zich van een, weliswaar ‘gematigd’, Surinaams-Nederlands.

Er is echter nog een tweede continuüm. Dat betreft  de rol van het Surinaams-Ne-
derlands in interactie met het Sranan. Het ene uiterste is in dat geval de incidentele 
opname hier of daar van een enkel, willekeurig, meestal niet vernederlandst Sra-
nan woord in een Surinaams-Nederlandse context, dus eventueel boven op andere 
die daar al ‘met recht’ fi gureren. Voorbeeld (uit De bruine zeemeermin van de Suri-
naamse schrijfster Annel de Noré): ‘Als jullie niet ophouden, geef ik jullie paypay’, 
tegen lastige kinderen; Sranan paipai is ‘slaag’. Dit verschijnsel draagt ook bij aan het 
aparte jargon van de Surinaamse straat- en/of schooljeugd.

Wat veel voorkomt is dat iemand afwisselend enige zinnen in het Surinaams-
Nederlands en in het Sranan uitspreekt. De term hiervoor is ‘codewisseling’. Een 
mogelijk zelfs toenemend verschijnsel gaat nog een stap verder en vormt het andere 
uiterste van dit continuüm, namelijk ‘codevermenging’. Men spreekt dan Surinaams-
Nederlands en Sranan door elkaar. Weer een voorbeeld uit de al genoemde roman 
(de spelling volgt hier de uitspraak): ‘Mi Jezus, Harold, jullie hebbe weer gefochte. 
Tye keba ba! Mi no kan stel mi foor. Grote, grote mensen. Jullie moet je beheersen, 
toch.’ Vertaling: Mijn Jezus, Harold, jullie hebben weer gevochten. Ach, houd toch 
op! Wat moet ik daar nu van denken? Volwassen mensen. Dan moeten jullie je toch 
beheersen.’ Hier zelfs vermenging binnen één zin, in de derde.

Het Surinaams-Nederlands als variant van het Nederlands

De woordenschat

Hoe illustratief ook, het Samsonite-verhaal is te kort om een juiste indruk te geven 
van de mate waarin het Surinaams-Nederlands iemand die het in het geheel niet 
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kent, voor vragen kan stellen of zelfs op het verkeerde been kan zetten. Er volgt hier 
nog een voorbeeld, waarbij het in eerste instantie gaat om de woorden. Het beperkt 
zich tot één, wel zeer ruim genomen betekenisveld of ‘domein’ en behandelt dat wel-
iswaar niet uitputtend, maar wel uitgebreid. Gekozen is voor de keuken en wat daar 
kan omgaan – of tot voor kort kon omgaan – voor, bij en na de bereiding van een 
warme maaltijd. Deze keus heeft  het voordeel dat er niet te zware eisen gesteld wor-
den aan het voorstellingsvermogen van de lezer, wat bijvoorbeeld bij de natuur, de 
sociale structuur, het bedrijfsleven e.a. wel het geval zou kunnen zijn. Verder biedt 
deze keus een kijkje op een stuk dagelijks leven in een Surinaams huishouden.

De keuken

De inrichting
Het woord bottelarij of bottelarie verliest veld, maar is (nog) niet verdrongen door 
keuken, vooral niet waar die klein of eenvoudig is. In de achttiende eeuw werd 
bottelarij in Nederland gebruikt voor een vertrek, annex aan de keuken, waar de 
voorraad voedingswaren en dranken en eventueel ook het tafelgerei werden opge-
borgen. Het betekende dus ongeveer hetzelfde als ‘provisiekamer’. In Suriname had 
de bottelarij (1727) toen dezelfde functie, maar de relatie met de keuken was anders. 
Aangezien alle woonhuizen van hout waren en er aan het koken open vuur te pas 
kwam, moest de kans op brand zo klein mogelijk gehouden worden. Er werd daarom 
gekookt in een vrijstaand gebouwtje, dat kokerom of koekerom (1711, van Engels 
cook room) genoemd werd. Om het brandgevaar nog verder te verminderen veror-
donneerde de koloniale overheid in een plakaat van 1711 dat de kokeroms een dak 
moesten hebben van pannen of singels (1669, houten ‘pannen’, van Engels shingles); 
palmblad werd dus verboden. 

Toen veiliger methoden van koken hun intrede deden (diverse komforen), ver-
plaatste het koken zich naar het woonhuis en fuseerde daar allengs met de functies 
van de bottelarij. Dat zal in kleine huizen ook wel noodzakelijk zijn geweest. Ten 
slotte kwam het erop neer dat ongeveer vanaf het begin van de twintigste eeuw met 
bottelarij of bottelarie het vertrek bedoeld werd dat wij nu gewoon een keuken noe-
men en vele Surinamers ginds ook. Overigens, er zijn ook Surinamers die, ook als 
zij Nederlands spreken, niet bottelarie zeggen, maar botrali of zelfs botri. Aan de 
etymologische complicaties bij de verklaring van vooral het tweede van deze in het 
Sranan gebruikte woorden, ga ik nu echter voorbij.

Er zijn houten huizen die zo klein zijn dat er niet een aparte bottelarie af kan. 
Die hebben een kookraam, dat is een erkertje op manshoogte met een brede ven-
sterbank. Het kan geopend worden met een shutterraam, een raamlijst met daarbin-
nen shutters (Engels; louvres, dat zijn horizontale, kantelbare, elkaar overlappende 
latjes). Als het raam gesloten is, kun je met verschillende standen van de shutters het 
helemaal dichtmaken, of nog wel buitenlucht naar binnen laten dan wel kooklucht 
naar buiten. Er is een zekere gelijkenis met jaloezieën. In het kookraam staan de 
kooktoestellen opgesteld.

Een bottelarie heeft  een bottelarie-/botralibank (1922, ‘aanrecht’, vaak van hout), 
en als er iets is dat de functie heeft  van wat bij ons ‘gootsteen’ heet, wordt dat wasbak 
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genoemd. Verder staat overal waar een aansluiting op het gasnet ontbreekt een 
gasbom (‘gasfl es’, ‘gascilinder’), waarop een gaskomfoor kan worden aangesloten.

Keukengerei
Een ‘komfoor’ wordt vaak stoof genoemd, zoals stove in het Engels. Een ‘petroleum-
stel’ is dan voluit een petroleumstoof, maar bij stoof zonder meer gaat het meestal om 
een ‘gaskomfoor’, zowel een- als tweepits.

De ongetwijfeld en terecht als ouderwets beschouwde, maar desondanks nog niet 
verdwenen houtskoolpot of koolpot (1919, van Engels coal-pot) wordt nog steeds en het 
meest aangetroff en in een kookraam. Het is een eenvoudig, maar vernuft ig gietijze-
ren kooktoestel, waarin het verhittende element bestaat uit gloeiende houtskool.

Een heel bijzonder kookstel is de bij niet-stadse Hindostanen gebruikte en door 
hen genoemde coelha. Het ding wordt door de gebruikers zelf van klei gemaakt, rond 
van vorm, en wordt gestookt met hout(skool).

In Suriname wordt een ‘pan’ met een deksel (het meest algemene kookattribuut) 
een pot genoemd, net als in Nederland in het verre verleden. Een pan in Suriname 
is wijd en heeft  geen deksel. Een ‘koekenpan’ valt eronder, die voluit platte (d.i. on-
diepe) pan genoemd wordt of, net als vroeger in Nederland, bakpan. Zo ook de ‘wok’ 
(daar op z’n Javaans wadjan) en zelfs ook de vlakke, metalen rotipan voor het berei-
den van roti (zie hieronder).

Enige bijzondere ‘pannen’: stoompot voor ‘drukpan’, stomer voor ‘stoompan’ en 
rice cooker (als Engels) voor ‘rijststomer’. In deze categorie past ook het pomblik (zie 
pom hieronder).

Een veelgebruikte grote aardewerken kom is de prapi (1850), vervaardigd door 
indianen en van hen overgenomen, de naam ook, wellicht rechtstreeks of anders 
indirect via het Sranan.

Instrumenten bij de bereiding zijn onder meer:
– Een manari (1740), een grote, vierkante, gevlochten zeef. Ook het woord is indiaans 
en al minstens sedert 1770 in gebruik.
– Een rasper (‘rasp’); het zou kunnen teruggaan op het verouderde Nederlandse 
‘raspel’.
– Een kapmes (‘hakmes’). Het woord ‘hakken’ is in Suriname vrijwel onbekend. Men 
zegt ‘kappen’.
– De paletastok of paletatiki (van Spaans voor o.m. ‘spatel’ plus Nederlands of Sra-
nan) of prapistok (zie prapi hierboven) en de drilstok, respectievelijk afgeplat dan wel 
vertakt aan het uiteinde. Het zijn beide instrumenten waarmee gemengd, geroerd of 
geklutst wordt, in het laatste geval zoals met een garde, waarover meer onder ‘Berei-
dingswijzen’.

Bereidingswijzen
Schrapen of schrappen doet men een stuk rauw vlees om het schoon te krijgen en 
wellicht ook om het beter voor te bereiden als het gebakken moet worden. Het wordt 
gedaan met de rug van een mes, en daarbij gaat er niets af, hoewel het woord ons dat 
wel zou doen vermoeden. Een geliefde manier om vlees en vis te bereiden is droog 
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bakken, dat is met maar een heel dun laagje olie, vet of boter op de bodem van de 
pan. 

‘Stoven’ noemt men vaak stomen, ‘smoren’ smoeren (van Sranan smoeroe), ‘pure-
ren’ (van bijvoorbeeld cassave of broodvrucht) massen (van Sranan masi), aan plakjes 
(slijsjes) snijden slijsen (van Engels to slice), ‘raspen’ rasperen (zie rasper hierboven) en 
‘roeren’ draaien. Drillen kun je doen met een garde of een drilstok door deze in beslag 
of deeg snel om zijn as te laten draaien, zoals ook een elektrische mixer werkt. Je zou 
denken dat het woord van Engelse oorsprong is, maar de Oxford English Dictionary 
vermeldt dat het Engelse to drill in deze betekenis waarschijnlijk uit het Nederlands 
is overgenomen.

Als er in de keuken gemalen moet worden, is daar de korenmolen (‘keukenmo-
len’), die niet meer in de eerste plaats voor koren (van Engels corn, dat is ‘maïs’) 
gebruikt wordt, maar voor erwten en bonen en dergelijke. In plaats van malen kan 
ook fi jngewreven worden, op een siel (‘wrijfsteen’) met een daartoe dienende lohra 
(‘roller’). Beide woorden komen uit het Hindostaans.

‘Proeven’ tijdens het koken om te bepalen of de juiste smaak bereikt is, noemt 
men – maar dan ook alleen in deze betekenis – afproeven. 

Bestanddelen van een maaltijd
Een opmerking vooraf. Terecht kan bij een aantal hier genoemde producten wor-
den opgemerkt, dat ze ook in Nederland verkocht en gebruikt worden. Het gaat dan 
evenwel om een naar verhouding klein aantal gespecialiseerde marktstallen en win-
kels en de verwerking in de keukens van merendeels daarmee vertrouwde eters. 

Basisvoedsel, zetmeelbronnen. Onze aardappel wordt in Suriname soms in kleine 
hoeveelheid ingevoerd, maar niet verbouwd, want daar is het klimaat niet geschikt 
voor. Daartegenover staat een vijft al andere aardvruchten, zetmeelhoudende knol-
len, sommige oorspronkelijk van eigen bodem, andere al langgeleden van elders ge-
introduceerd en nu geteeld in vele cultuurvormen. De meest algemene is de cassave 
(1689), onder autochtonen in Nederland wellicht beter bekend als maniok. De naam 
cassave, van indiaanse oorsprong, was onder Nederlanders en andere Europeanen in 
tropisch Amerika al in gebruik voor 1667. Dat geldt ook voor de (zoete) patat (1692, 
‘zoete aardappel’ of ‘bataat’) en de jams (1685, ‘yam’). Napi doet in Suriname pas later 
(oudste vondst 1740) van zich spreken; de naam kwam rechtstreeks of via het Sranan 
uit een indiaanse taal. Ten slotte tajer (1685), waarvan de naam vermoedelijk als taja 
uit Nederlands Brazilië gekomen is, waar eerst de Portugezen hem hadden overge-
nomen van de indianen en hem vervolgens doorgaven aan de Nederlanders daar. 
Er zijn vele cultuurvormen van tajer. De meeste van deze leveren lekkere knollen, 
de zeer grote pomtajer wordt geraspt en in pom verwerkt, en dan is er nog een vorm 
waarvan de bladeren (tajerblad, 1689) als groente gegeten worden.

Ook melige bananen (1685, ‘kook-’ of ‘bakbanaan’) vormen gekookt al sedert lang 
de basis voor een maaltijd. (De zoete, rijk aan suiker, die je rauw kunt eten, worden in 
Suriname niet banaan genoemd, maar bakove, 1685, van een Portugees woord.) Als 
ze halfgaar zijn kunnen ze gestampt worden en gekneed tot een soort grote noedels. 
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Dan heb je tomtom (1718), van Sranan tonton en verwijzend naar het geluid van het 
stampen.

Namen voor bijzondere soorten van nog niet toebereide rijst zijn breukrijst (‘ge-
broken rijst’), parboiled (van Engels, ‘snelkookrijst’), ook wel genoemd koekalesi 
(van Sranan, eertijds koekoe voor ‘koken’ en alesi voor ‘rijst’) en longton, een Javaans 
woord voor ‘kleefrijst’.

Nog een laatste zetmeelbron: het al genoemde koren (1694, van Engels corn, dat 
is ‘maïs’).

Groenten. Suriname kent vele soorten bonen en erwten, waarvan de meeste met de 
Sranan naam pesi (1771, van Engels peas) genoemd worden, met een eveneens Sranan 
woord ervoor. Bijvoorbeeld sebijaripesi, vertaald ‘zevenjaars boon’; het is de enige 
overjarige soort. Karakteristiek zijn de blak’aipesi, van het Engelse blackeye peas: wit 
met een zwarte navelvlek. Een boontje met zijn naam, dat de Hindostanen meege-
brachten, is sem. Er is ook een kapucijner, maar dat is een andere erwt dan de onze. 

Als we met ‘boon’ eigenlijk ‘peul’ bedoelen, vraagt allereerst de snijboon de aan-
dacht. Die wordt ook in Suriname gesneden, maar is veel smaller dan bij ons. De 
ronde snijboon is onze ‘sperzieboon’, die niet gesneden wordt maar gebroken, vandaar 
zijn tweede naam: breekboon. Een soort met heel lange peulen wordt kousenband(je) 
(1917) genoemd, een verrassende vergelijking uit de tijd waarin kousen nog met een 
gestrikt bandje op hun plaats werden gehouden.

Ook bladgroenten zijn er vele en er zitten erbij met oude namen. Tajerblad (1689), 
bijzonder fi jn van smaak, is al genoemd. Spinazie (1835) en postelein (1683) zijn beide 
een andere plant dan bij ons, maar ze smaken wel alle twee enigszins als onze poste-
lein. Dagoeblat en gogomango (beide Sranan namen) zijn uitstekende groenten, die je 
zo langs slootkanten, respectievelijk op wegbermen kunt plukken.

Merkwaardig is de naam boulanger (boelansje) voor de ‘aubergine’. Die heeft  niets 
met een Franse ‘bakker’ te maken. Van beide woorden is de bron tot in een heel ver 
verleden opgespoord, van boulanger tot bij het Arabisch, van aubergine zelfs tot bij 
het Sanskriet. 

Vlees, vis en dergelijke. Wanneer men in Suriname over vlees spreekt, noemt men het 
vaker dan bij ons bij de naam van het dier waarvan het komt, dus niet alleen ‘we eten 
kip’, maar ook ‘we eten rund, varken of geit’ en dergelijke, ook in verbindingen (saté 
rund, saté varken). 

Om met rund verder te gaan: doorregen ‘runderlappen’ met been noemt men 
braad(vlees). Dat braad komt mogelijk niet van braden, al heeft  het er associaties 
mee, maar van een heel oud Nederlands woord brade voor de weke delen van het 
vlees. Verder: stoofvlees is ‘mager rundvlees’, schijf (oud Europees-Nederlands) is 
‘runderlap’, soep is ‘soepvlees’ en ronde soep of ronde schijf (oud Europees-Neder-
lands) is ‘schenkelvlees’ met been, platte soep of ribbesoep is niet uitgebeend ‘klap-
stuk’. Verder: varkensschijf, schouder van varken, aan schijven gesneden, met been. 
Een apart geval is varkensstaart. Dat wordt in het zout in vaten ingevoerd, afk omstig 
van slachthuizen elders. 
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Als er wild te krijgen is, gaat het meestal om vlees van een hertensoort of van een 
wild varken, minder vaak om haas (1693) of konijn (1693), twee knaagdieren waarvan 
deze namen al voor 1667 door Nederlanders in tropisch Amerika gebruikt werden en 
die in Nederland als respectievelijk paca en goudhaas te boek staan.

In Suriname is een kippebout niet de ‘bout’, dus de dij van een kip, maar de kuit; 
tegenwoordig heet dat hier in Nederland een drumstick. Ook eetbare stukken inge-
wand worden apart verkocht, meestal onder de naam kippeniertjes, maar dat kunnen 
dan net zo goed hartjes of maagjes zijn. Verfi jnder uiteraard is doks (1835, ‘eend’, van 
Sranan doksi).

Bijna alle vissoorten die op de markt komen, hebben een naam die is ontleend 
aan het Sranan of een indiaanse taal, een naam die wij niet kunnen vertalen. Tot 
de uitzonderingen waarbij dat wel kan, horen de kweriman (1718) voor een soort 
‘harder’ en, met enige goede wil, de red snapper (van Engels, en ook zo uitgespro-
ken: /retsnepper/) voor een soort ‘snapper’. Snoek (1718), haring (1836) en botervis zijn 
andere vissen dan hun naamgenoten in Nederland. Van belang ten slotte is de zeer 
populaire bakkeljauw (1786), dat is opgeweekte stokvis van ‘kabeljauw’ en enige van 
zijn verwanten, die in vaten uit de Verenigde Staten wordt aangevoerd. N.B.: In de 
zeventiende eeuw noemden de Nederlanders de kabeljauw uit de Noordzee bij de ons 
vertrouwde naam, die uit de buurt van Newfoundland echter bakeljauw.

Gerechten
Deze rubriek is klein, niet doordat de Surinaamse keuken beperkt zou zijn (integen-
deel!), maar doordat er weinig te vertalen valt en er weinig verwarrende woorden 
zijn. Vele hoofdgangen hebben in Suriname de ook in Nederland meest algemene 
opbouw. Ze bestaan uit een basis, daar aardvruchten (knollen) of rijst, en toespijs 
(1927), dat wil zeggen groente (in ruime zin) en vlees/kip/vis, ieder apart of gemengd. 
Ook mengsels van alle samenstellende delen zijn gewoon. Om de smakelijkheid op 
te peppen wordt veel gebruikgemaakt van kruiden, specerijen en andere smaakma-
kende ingrediënten.

Uiteraard zijn er verschillen tussen de creoolse, de Hindostaanse en de Javaan-
se keuken, maar die worden steeds kleiner. Ik citeer de Hindostaans Surinaamse 
schrijver Rappa, die in 1984 schrijft : ‘Welke Surinamer slaat een warme roti of een 
masala-kip af? Of een dampend bord moks’alesi, of een pittige saoto soep of zure 
doks of pepre watra?’ (cursiveringen van mij). Ziedaar een kleine selectie uit drie 
eetculturen. Roti, een soort dikke pannenkoek in twee lagen, waartussen dal (een 
soort spliterwten), opgerold om iets van vlees met veel masala (een poedervormig, 
geel, veelzijdig samengesteld kruidenmengsel), alle namen uit het Hindostaans. Dan 
kip, bereid met een veelheid aan specerijen, waaronder als voornaamste ook weer 
masala. Moksi-alesi, de Sranan naam zegt het al: een moksi (‘mengsel’) van alesi 
(‘rijst’), meestal met peulvruchten en stukjes vlees. Bij zure doks is er bij het braden 
van de doks een scheutje azijn toegevoegd. Meer over saoto en peprewatra komt aan 
de orde bij de soepen hieronder.

Een echte pastei als hoofdgerecht is in Nederland vrijwel van het menu verdwe-
nen, maar in Suriname allerminst. De meest algemene, kippepastei, heeft  als verdere 
vulling onder meer kappertjes, augurken, worteltjes en erwtjes. Die laatste twee ho-
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ren tot de blikjeswaren (‘conserven’) en komen dus uit een kan (van Engels can, een 
‘blik’). Als de pastei ook aardappelpuree bevat, is ook dat te danken aan import.

Pom (1917) is een zeer verfi jnde ovenschotel van creoolsen huize, die bereid wordt 
in een speciale geëmailleerde, vuurvaste schaal of een pomblik. De basis is een massa 
van geraspte pomtajer; daarin ingebed zitten kip, stukjes zoutvlees en tal van smaak-
makende toevoegsels.

Soep, vooral dikke, wordt in Suriname veelal brafoe genoemd, als in het Sranan, 
dat het weer heeft  van het Engelse broth. In pindasoep of -brafoe, gemaakt van pinda-
kaas en bouillon, hoort tomtom (zie boven) te zitten. Van de vruchten die men oker 
(‘okra’) noemt, wordt de slijmerige okersoep (1840) gebrouwen.

Saoto is een niet dikke, Javaanse groentesoep met kip. Een dunne soep waarin de 
Spaanse pepers elkaar verdringen, draagt zijn naam als in het Sranan: peprewatra, 
letterlijk ‘peperwater’. Er hoort vlees of liever nog vis in en dan bij voorkeur kwikwi 
(1740, van Sranan), een vrij kleine, sterk gepantserde, maar bijzonder lekkere vis. In 
het laatste geval wordt de soep ook wel kwikwisoep genoemd. Je moet er cassavebrood 
(1718) bij eten en er desgewenst ook in soppen. Een cassavebrood is een grote, ronde, 
dunne, brosse koek, gebakken van cassavemeel op een bakplaat boven een open 
houtvuur. Een gewone keuken is daar niet op ingericht, men koopt het op de markt.

Ook hier geldt een soortgelijke opmerking als bij ‘Bestanddelen’. Een aantal van 
de hier genoemde gerechten is voor onder meer Surinaamse Nederlanders ook in 
Nederland gemeengoed. Er zijn ook restaurants die ze serveren. Dit alles neemt niet 
weg dat wat zich in de keukens in Suriname afspeelt voor de meeste ‘oernederlan-
ders’ volstrekt onbekend terrein is.

Toevoegingen
Ten behoeve van de bereiding:
blom (‘bloem’), baksoda (‘bakpoeder’), boter (‘margarine’), fi jne boter (‘roomboter’), 
zoetolie (‘sla-olie’, van Sranan swit’oli of Engels sweet oil).
Vooral ten behoeve van de smaak:
soepgroente (‘selderie’), vleesgroente (‘peterselie’), peper (1745, ‘Spaanse peper’, ook 
‘sambal’; de geheel andere ‘peper’ die wordt gestrooid, wordt voluit zwarte/witte peper 
genoemd), madame jeannette (een type peper, dik en gegroefd), alatakakapepre (van 
Sranan, betekent ‘rattenkeutelpeper’, vanwege de vorm), peperazijn (1866, azijn met 
Spaanse peper), knofl ookpitje (‘teentje knofl ook’), mosterd (kan ook ‘piccalilly’ bete-
kenen), blok(je) (‘maggiblokje’), bastkaneel (‘pijpkaneel’, ‘rooskaneel’), poederkaneel 
(‘kaneelpoeder’), curry (van Engels, ‘kerrie’), masala, abongra (1788, van Sranan, 
‘sesam’), nagri (van Sranan, ‘kruidnagelen’), gira (van Hindostaans, ‘komijn’), witte 
Chinese poeder (‘vetsin’), lont’ai (‘piment’, van Sranan, betekent letterlijk ‘rond oog’), 
mintolie, mintwater (‘mint’, uit het Engels; ‘muntolie’), sioe (Chinese ‘ketjap’, zeer 
zout).

Aparte aandacht verdient kasripo (1765), uit een indiaanse taal. Het is een strope-
rige vloeistof, bereid uit cassave, die aan sommige sauzen wordt toegevoegd, en altijd 
aan de soep peprewatra.
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Afwassen
Eenvoudig afspoelen van het keukengerei, al of niet met sop, gebeurt in de al ge-
noemde wasbak of in een grote, ronde teil, geheten bekken. Als daar niet een bor-
stel bij gebruikt wordt, maar een doek, wordt die bordlap genoemd, vermoedelijk 
de letterlijke vertaling van Sranan pretdoekoe. Afdrogen, zo nodig – alles droogt 
snel bij een tropische temperatuur –, gebeurt met een vaatdoek (N.B.) of keukendoek 
(‘droogdoek’, ‘theedoek’) en ook een keukentissue (‘keukenrol’) is veelal bij de hand. 
In de keuken hangt ook een handdoek, in Suriname bestemd om er niet meer dan 
de handen aan af te drogen. Een ‘handdoek’ in ruimere zin, dus een ‘badhanddoek’, 
heet daar (nog steeds) baddoek.

Als er geschuurd moet worden met ‘schuurpoeder’, is dat vim; ook andere merken 
worden zo genoemd. Voor het krachtiger werk neemt men een potteschuur (‘pan-
nenspons’), zo nodig van steel wool (Engels, ‘staalwol’). 

Classifi catie
Met het letterlijke betoog van de Samsonite-verkoper en de beschrijving van de 
keuken- en kookactiviteiten zijn er nu genoeg gegevens voorhanden voor een wat 
systematischer, hieronder gegeven beschouwing van de hedendaagse, of althans re-
cente Surinaams-Nederlandse woordenschat, waarbij ik ervan uitga dat niet meer 
aangetoond hoeft  te worden dat deze variant van onze taal ook echt bestaat. Niet-
temin is het nodig dat wordt aangegeven vanuit welke gezichtspunten deze variant 
hier benaderd is en zal worden. Ik onderscheid daartoe de volgende drie groepen van 
Nederlandse woorden:
a) Woorden van onze taal, die zowel in het Nederlands van Europa (Nederland en 

Vlaanderen) als van dat van Suriname in dezelfde betekenis worden gebruikt: het 
Algemeen Nederlandse element.

b) Woorden met een daarbij behorende betekenis, die alleen deel uitmaken van het 
Nederlands in Europa: het Europees-Nederlandse element. 

c) Woorden met een daarbij behorende betekenis, die alleen deel uitmaken van het 
Nederlands in Suriname: het Surinaams-Nederlandse element.
Dat betekent, dat het Europees-Nederlands een complete taal is, die de elementen 

a en b in zich verenigt, zo ook het Surinaams-Nederlands met de elementen a en c.
Waar het nu om gaat is het element c. Deze groep van woorden vormt het 

contrastlexicon van het Surinaams-Nederlands ten opzichte van het Europees-Ne-
derlands. 

Bijna alle tot hiertoe genoemde woorden kunnen gerangschikt worden als hier-
onder, verder zonder commentaar. Bij een erg grote rubriek is een selectie gemaakt. 
Anderzijds zijn er, tussen vierkante haken, aan de meeste rubrieken woorden toe-
gevoegd, met uitleg, die een blik geven op nog weer andere domeinen dan de in het 
hier voorafgaande dominerende. Die woorden zijn alle weer opgediept uit De bruine 
zeemeermin van Annel de Noré.

Het ligt voor de hand de hedendaagse woorden van het Surinaams-Nederlandse 
element allereerst te verdelen in echt Nederlandse enerzijds en geleende anderzijds. 
Binnen de eerste groep doen er zich dan een aantal voor die uit het Europees-Ne-
derlands (vrijwel) verdwenen zijn, althans in de betekenis die ze in het Surinaams-
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Nederlands nog altijd hebben: valies, pot (voor ‘pan’), braad, schijf, toespijs, blom, 
bekken (voor ‘teil’), [regeren, tekeergaan; kraken, aanvuren; mars, kont; orgeade, 
amandelmelk; schel, bel; hobbelstoel, schommelstoel].

Een tweede subgroep betreft  woorden waarvan de specifi ek Surinaams-Neder-
landse betekenis vergeleken bij de huidige Europese ‘anders’ is: ruimer, beperkter 
of verschoven: heer, zetten, brandnetel, banaan, kapucijner, spinazie, haas, snoek, 
soepgroente, blokje, [baden, zich wassen; stroop, limonadesiroop; bil, billen, achter-
ste; morserij, smeerboel; laten, verlaten, nalaten, achterlaten en nog veel meer].

Een derde subgroep bestaat uit Surinaams-Nederlandse nieuwvormingen met 
een Nederlands karakter: bruinhart, kookraam, stoompot, blikjeswaren, pindasoep, 
vleesgroente, potteschuur, [zuurwater, kwast; slaapjurk, nachtpon; diklap, onderleg-
ger (in bed e.d.); grasluis, hinderlijke larf van enige soorten mijt; buitenvrouw, onge-
veer maîtresse; gehaal en getrek, geredekavel].

Er is geleend uit, vertaald uit en ontleend aan een fl ink, en hier niet eens compleet 
rijtje andere talen. Ik laat bij de volgende opsomming eventuele betekenisverschillen 
(die meestal klein zijn) buiten beschouwing.

Van het Sranan, de grootste leverancier, werden al de volgende onveranderde 
woorden genoemd, waaraan hier toegevoegd een aantal nieuwe: boitiman, pesi, 
kwikwi, peprewatra, moksi-alesi, abongra, lontai, [pingo (1693), witlippekari, een 
soort wild zwijn; mamio (1917), lappendeken, lappendoek; ogr’ai (1835, van ogri = 
kwaad en ai = oog), het boze oog; teptep, slipper; sibiboesi (van sibi = vegen en boesi 
= bos; hij ‘veegt door het bos’, stortbui met stormvlagen); leba, onder meer ‘spook’]. 
Wel veranderde, dat wil zeggen vernederlandste woorden zijn: smoeren, massen, 
tomtom, doks, bordlap, [dieken (1753, van Sranan diki), graven].

Onveranderde, al genoemde dan wel hier nieuwe woorden uit het Engels zijn: 
foam, shutter, rice cooker, parboiled, red snapper, curry, [bodyguard, lijfwacht; soft , 
van soft  drink, frisdrank]; vernederlandste: pleen, trens, singel, stoof, koolpot, slijsen, 
kan, [joinen, van to join, zich aansluiten; dokken, van to duck, wegduiken, zich buk-
ken; kreek, van creek, beek; tof, van tough, streng].

Alle aan het Hindostaans ontleende woorden hiervoor waren onveranderd: roti, 
masala, coelha, siel, lohra, sem, dal, girai. 

Uit een indiaanse taal, eventueel via het Sranan, komen onveranderd awari, 
prapi, manari, napi, kasripo, en aangepast kauriertje en kweriman. De De bruine 
zeemeermin biedt maar weinig anders, waaronder koetai, vieroog (soort vis). Uit het 
Javaans, onveranderd: longton, saoto, wadjan, [ma-e, Javaanse (koop)vrouw]. Uit het 
Spaans, onveranderd: paleta, guayabera.

Buiten deze op talige herkomst gebaseerde classifi catie vallen twee hier kleine 
categorieën – al bekend bij Nederlanders in tropisch Amerika voor 1667, en zo no-
dig vernederlandst: tijger, ceder, cassave, patat, jams, [korjaal, boot van uitgeholde 
boomstam]; en uit Brazilië, ook vernederlandst: tajer, bakove.

Samenstellingen bestaande uit woorden van verschillende herkomst, zoals 
paletatiki en cassavebrood – hoe interessant ook – en enige andere moeilijker geval-
len, bijvoorbeeld platte soep, boulanger en pom, blijven hier buiten beschouwing.

Een idee van wat een lezer in een ‘Surinaamse’ roman te wachten kan staan, geeft  
een statistiekje van die van De Noré. In dat boek is de totale verscheidenheid van 
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‘beschaafd’ tot ‘diep’ Surinaams-Nederlands met de bijbehorende sprekers verte-
genwoordigd, alsmede codewisseling en codemenging. Het telt 200 bladzijden tekst, 
waarop 213 keer een Surinaams-Nederlands woord of uitdrukking. Daarvan worden 
er 80 in een voetnoot vertaald of omschreven, 185 staan in het Woordenboek van het 
Surinaams-Nederlands (Van Donselaar 1989). Rechtstreeks vertaalbaar zijn er 149, 
niet alzo 64. In het Europees-Nederlands verouderde woorden 16, met een (iets) an-
dere betekenis dan in het Europees-Nederlands 36, Surinaams-Nederlandse nieuw-
vormingen op Nederlandse basis 33. Van al deze woorden zijn er 6 al van voor 1874 
gevonden en 8 van tussen 1873 en 1954. Het aantal leenwoorden uit het Sranan is 65, 
waarvan 7 vernederlandst. Voor het Engels zijn deze aantallen 11 en 7. Hindostaans 
zijn er 3, alle puur. Portugees, Duits en Frans ieder één. In 16 gevallen is de herkomst 
ingewikkelder of (nog) niet achterhaald.

Andere aspecten

Bij grammaticale (in ruime zin) en andere kanten van het Surinaams-Nederlands 
is het moeilijker te beoordelen welke verschijnselen als eigenschappen van het Su-
rinaams-Nederlands zouden mogen worden aangemerkt. Vooruitlopend op de pa-
ragraaf over de toestand van het hedendaagse Surinaams-Nederlands in Suriname 
moet hier al gesteld worden dat de vraag of iets ‘gewoon’ of zelfs ‘goed’ Surinaams-
Nederlands is, of ‘gewoon fout Nederlands’, vrijwel nooit op een eenstemmig ant-
woord kan rekenen. Er wordt hier dan ook volstaan met slechts enkele voorbeelden, 
merendeels (de nummers 1-7) uit De bruine zeemeermin, die daar (behalve 7), voor-
zover de schrijfster niet zelf aan het woord is, toegeschreven worden aan een ontwik-
kelde of in ieder geval redelijk intelligente en welbespraakte Surinamer.

1. ‘Je vrouw moet wel dol op je zijn dat ze gebleven is…’. – ‘Mmja… ik weet niet… 
(…). Ze zei: Ik ben blij dat je je principes niet verloren hebt. Je had toch geen en-
kel.’ In Europees-Nederlands zouden het en er toegevoegd zijn. Er ontbreekt in het 
Surinaams-Nederlands vaak of is anders geplaatst dan in Europees-Nederlands.

2. ‘Ze (…) bedacht dat zij niet in staat zou zijn een leuk verhaal ervan te maken.’ Zie 
het vorige voorbeeld. In Europees-Nederlands zou ervan gesplitst zijn.

3. ‘Ja, ja, Horty meisje. Ik denk dat je overwerkt.’ Hier wordt een in Europees-Neder-
lands wederkerig werkwoord onovergankelijk gebruikt.

4. ‘Vreemdelingen liepen [het museum] in en uit. Ze keken hun ogen uit of wisten 
het voorhoofd af.’ Vergelijk het voorgaande voorbeeld. Volgens Europees-Neder-
lands zou er zich tussen hebben moeten staan.

5. ‘Ze vroeg als ik ging werken: Waar ga je ?!’ Europees-Nederlands: … naartoe. 
6. ‘Varken, ruim je kamer op, je gaat nergens.’ Vader tegen zoon. Hij bedoelt: je komt 

de deur niet uit.
7. ‘Is een klachte ben ik kome gefe.’ ‘Diep’ Surinaams-Nederlands. Toch, om een 

woord nadruk te geven wordt er vaak is voor gezet, met alle gevolgen voor de rest 
van de zin. De Samsonite-verkoper doet het ook: 

8. ‘Kijk meneer, is zo denkt die Srananman.’ Wat ook veel voorkomt is die in plaats 
van de.
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9. De verkoopster laat, als vanzelfsprekend, overbodige kleine woordjes weg, zoals 
ook in voorbeeld 1 gebeurt: ‘We hebben niet’; ze, voor die gewone koff ers, ont-
breekt. En:

10. ‘Vraagt u die heer daar’; het, namelijk hoe het zit met de koff erterminologie. 

De kenner zal kunnen vaststellen dat bij een aantal van deze voorbeelden er duide-
lijk invloed van het Sranan in het spel is. Ik ga daar niet op in, ook niet op de zeer 
verscheiden functies die het werkwoord gaan in het Surinaams-Nederlands kan heb-
ben: zie 5 en 6 hierboven en de vijf keren die de Samsonite-verkoper gebruik maakt 
van dat woord. 

De tegenwoordige positie en de toekomst van het Surinaams-Nederlands

Hedendaagse verwarring

Het is weer Van Kempen die ik aanhaal met zijn korte, plastische verwoording van 
het onontkoombare taalprobleem waar Suriname mee zit opgescheept. Rechtstreeks 
aansluitend bij het palaver van de Samsonite-verkoper in de ‘Inleiding’: 

Het zou mij niet verbazen als evenveel Surinamers die deze dialoog lezen, instemmend 
knikken, als drift ig nee schudden. Er klopt allemaal niks van: […], dat slome winkelmeisje 
heeft  het helemaal mis want met een valies wordt evengoed een Samsonite bedoeld, en 
‘naar de vaantjes’, dat zeggen we niet in Suriname. De problematiek die hier naar boven 
komt is ongelofelijk complex en in zekere zin een variant van het realismeprobleem in de 
literatuur. 
 Ik kan nu wel zeggen dat ik alles wat ik hierboven neerschreef zelf gehoord heb met de 
twee oren die mijn moeder me gegeven heeft  [zó zou een Surinamer zich hebben kunnen 
uitdrukken; v.D], maar als een lezer een geschreven tekst als niet-realistisch beschouwt, 
gaat de schrijver het schip in. 
 Als het gaat om het accepteren van het realistische niveau van een verhaal speelt al-
tijd een onuitgesproken standaardwaarde een rol, een zwevende norm die verandert met 
de tijd en ook met het publiek. Hoe homogener een publiek, hoe dichter de mensen hun 
eigen norm zullen leggen in de buurt van een geaccepteerd gemiddelde. In het Surinaams-
Nederlands bestaat dat geaccepteerde gemiddelde niet. Er is geen standaardwaarde, er is 
nauwelijks iets beschreven, weinig bestudeerd, niets gecodifi ceerd: geen door de overheid 
afgekondigde spelling of grammatica, geen offi  ciële woordenschat, geen norm voor goed of 
fout. Mensen in het onderwijs worden daar op den duur horendol van. Elke dag horen ze 
om zich heen die heerlijke, rijke taal die iedereen verstaat, en op school vermorsen ze hun 
rode inkt, omdat ze op de Kweekschool of de Lerarenopleiding geleerd hebben dat ze al die 
‘taalfouten’ moeten bestrijden.

En daarmee is dan ook in één moeite door de toestand in het Surinaamse onderwijs, 
in het bijzonder het taalonderwijs, aangegeven; commentaar overbodig.

Wereldnederlands#3.indd   127Wereldnederlands#3.indd   127 30-03-2005   17:23:5230-03-2005   17:23:52



128

wereldnederlands

Wat hij hier over eventuele reacties op het Samsonite-verhaal schrijft , kan iedereen 
overkomen die zich over iets, wat dan ook, van het Surinaams-Nederlands uitlaat. 
Het is dan ook niet toevallig dat ik mij zo veel mogelijk voor mijn voorbeelden en 
citaten heb bediend van De bruine zeemeermin. Niet alleen dat Van Kempen over 
dat boek schrijft  ‘Annel de Noré schrijft  misschien het meest natuurlijke Surinaams-
Nederlands dat een auteur ooit hanteerde’, ook de Surinaamse Usha Marhé herkent, 
zoals zij opmerkt in een recensie van dat boek, ‘De kinderen (…) praten, zoals wij 
ooit spraken toen wij klein waren.’

De toekomst van het Surinaams-Nederlands

Nu Suriname sedert december 2004 als geassocieerd lid deel uitmaakt van de Ne-
derlandse Taalunie, lijkt het mogelijk dat men in Suriname als uitvloeisel daarvan 
de standaardisatie en normering van het Surinaams-Nederlands zou wensen aan te 
pakken. Hierbij zij opgemerkt dat er in Suriname op het moment dat dit geschreven 
wordt één taalkundige is, die over de betreff ende problematiek niet alleen goed heeft  
nagedacht, maar ook haar inzichten uitvoerig op schrift  heeft  gesteld. Dat is Renata 
de Bies, werkzaam aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij promoveer-
de in 1994 in Antwerpen op een proefschrift  dat niet alleen een analyse geeft  van een 
deellexicon van het Surinaams-Nederlands, zoals de titel zou doen vermoeden, maar 
ook duidelijke, verdedigbare en sowieso behartigenswaardige standpunten bevat 
over onder meer de taalpolitieke aspecten van het Surinaams-Nederlands. In 1996 
verscheen een samenvatting, waarin veel van de essentie nogmaals naar voren wordt 
gebracht. Aan deze stukken ontleen ik het volgende omtrent De Bies’ opvattingen:
– Cultivering van het Surinaams-Nederlands als enige gemeenschappelijke, niet et-
nisch gebonden taal zal de eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen van 
Suriname bevorderen.
– Er zal gestreefd moeten worden naar standaardisatie van het Surinaams-Neder-
lands, met een standaardlexicon, gebaseerd op beschaafd taalgebruik, te weten dat 
van meer ontwikkelde Surinamers in Paramaribo.
– Zij zou het Nederlands beschouwd willen zien als een pluricentrische taal met als 
gelijkwaardige centra de landen waar het gesproken wordt.
– Zij stelt voor op grond van politieke en nationalistische overwegingen als geboor-
tejaar van een formeel erkend Surinaams-Nederlands 1954 aan te houden, het jaar 
waarin men in Suriname zelf zeggenschap kreeg over de eigen binnenlandse zaken.
– Zij gebruikt zelf in de hier genoemde stukken een vernederlandste spelling voor 
de leenwoorden in het Surinaams-Nederlands, geheel in overeenstemming met die 
in het door haar bestudeerde deellexicon van de Surinaamse overheid uit de jaren 
1975-1990.

Nadere gegevens over bronnen

Dit stuk berust voor het grootste deel op eigen waarnemingen gedurende enige jaren 
en deels nog niet gepubliceerd onderzoek in Suriname en (aan schrift elijk bronnen) 
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in Nederland, op gesprekken daarover met sprekers en kenners van het Surinaams-
Nederlands, zowel in Suriname als in Nederland. Zie Van Donselaar (1989).

De geschiedenis van Suriname wordt goed en bondig beschreven door Verschu-
ren (1987). Van Kempen (2003) behandelt de hele Surinaamse literatuur. Over het 
gebruik, de rol en de status van het Surinaams-Nederlands, de interactie met het 
Sranan en de gevolgen daarvan voor het onderwijs: zie Charry e.a. (red. 1983). Neder-
landse auteurs van betekenis over Suriname van voor 1873 zijn onder meer Herlein, 
Pistorius, Fermin, Hartsinck, Blom, Teenstra en Van Sypesteyn. Cairo zet zijn opvat-
tingen uiteen in Ik ga dood om jullie hoofd (1980). Over aspecten van de grammatica 
(in ruime zin) van het Surinaams-Nederlands is in 1999 een proefschrift  verschenen 
van De Kleine, en daarvan weer een samenvatting in 2002. Voor de herkomst van de 
woorden aubergine en boulanger zij verwezen naar Philippa e.a. (red., 2003). 
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Het Surinaams-Nederlands in Nederland   

Leonie Cornips

Surinaamse migratie

Surinaamse migranten zijn in de jaren zestig naar Nederland gekomen. Volgens een 
rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van 1998 waren deze migranten in 
eerste instantie beter opgeleid dan de Turkse en Marokkaanse; zij kwamen als vak-
lieden, administratief opgeleiden en verplegenden terecht in functies op employé-
niveau en hoger. In de periode voor de onafh ankelijkheid van Suriname kwamen 
vervolgens ook grote aantallen lager opgeleiden en ongeschoolde Surinamers naar 
Nederland. Tegenwoordig vormen Surinamers de grootste minderheidsgroep in 
Rotterdam en Amsterdam, terwijl Marokkanen dat in Utrecht zijn. Het Surinaams-
Nederlands wordt dus zowel in Suriname als in Nederland gesproken. Naast Ne-
derland en Vlaanderen maakt ook Suriname sinds 12 december 2003 deel uit van 
de Nederlandse Taalunie. Er is nog niet veel geschreven over het Surinaams-Neder-
lands. Er bestaat een woordenboek (Van Donselaar 1989, eerste druk 1977), en enkele 
grammaticale, sociolinguïstische studies (Charry 1983, De Kleine 1999, 2002). Een 
leuk weetje is dat naast de vele Vlamingen ook een Rotterdammer van Surinaamse 
herkomst Het Groot Dictee gewonnen heeft , namelijk Oscar Fernald, de winnaar in 
2003. 

De schrijfwijze van het Sranan

Het Sranan schrijft  men weinig. Er bestaat een eenduidige offi  ciële spelling in Latijns 
schrift , maar in de praktijk oefent de Nederlandse spelling nog steeds veel invloed uit 
(zoals oe voor u /oe/, en j voor y /j/) (Dorren 1999: 237).

De uitspraak

Volgens Dorren (1998:238) eindigen woorden in het Sranan op een klinker of op 
een /ng/. Ook hebben sprekers van het Sranan de neiging om sommige klinkers wat 
nasaal te kleuren wanneer ze Nederlands spreken. De taalkundige Arends schrijft  
in Taalschrift  (2004) dat de meest opvallende verschillen tussen het Surinaams-Ne-
derlands en het Standaardnederlands of abn juist in uitspraak en woordenschat te 
vinden zijn. Hij schrijft : 
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Het meest bekend is waarschijnlijk de bilabiale /w/, in de jaren ’70 geparodieerd in het 
liedje ‘Wij willen WW’. In tegenstelling tot de Europees-Nederlandse labio-dentale /w/, die 
met behulp van onderlip en tanden geproduceerd wordt, is de Surinaams-Nederlandse /w/ 
bilabiaal. Ze gaat met andere woorden een beetje als een /b/ klinken. Voorts klinken de /z/ 
en de /v/ veeleer als /s/ en /f/, iets wat onder andere bij nieuwslezer Noraly Beyer waar te 
nemen is. En er is een merkwaardig verschil in intonatie. Waar de toon in het Europees-
Nederlands aan het einde van een mededelende zin daalt, gebeurt dat in het Surinaams-
Nederlands niet. Daardoor kan een neutrale mededeling in de oren van een Nederlander 
of Vlaming soms enigszins verontwaardigd of verongelijkt klinken.

Andere uitspraakkenmerken die in het Surinaams-Nederlands door Surinamers ge-
waardeerd worden, zijn juist geen schraperig klinkende g maar een minder gespan-
nen en minder naar achteren gearticuleerde g: /X/, en een rollende, met de tongpunt 
gemaakte /r/. Dorren (1999:80) beschrijft  dat in het Sranan veel eenlettergrepige 
woorden uit de brontalen, namelijk eerst het Engels en later het Nederlands, een 
extra slotlettergreep hebben gekregen, met vaak dezelfde klinker als die van het oor-
spronkelijke woord. Zo is mouth geworden tot mofo, koek tot kuku /koekoe/, wind tot 
winti, head tot ede. Maar een harde regel is dit niet, vooral niet bij woorden met een 
/e/ of /a/: egg(s) werd eksi, pand werd panti en slaaf werd srafu /srafoe/. Deze klank-
structuur van het woord – medeklinker – klinker – medeklinker – klinker – blijkt uit 
onderzoek in alle talen als de ideale structuur te gelden. Volgens Appel (1999) is het 
deze klankstructuur in combinatie met het idee dat Surinaamse jongeren in trends 
vooroplopen waardoor veel Sranan woorden in straattaal of jongerentaal voorkomen 
(zie later). 

Een vergelijking tussen de hierboven genoemde woorden slaaf en srafu laat zien 
dat de vloeiklanken /l/ en /r/ uitwisselbaar kunnen zijn, zoals in het Chinees. Dorren 
beschrijft  dat deze vloeiklanken buitengewoon mobiel zijn wat hun articulatieplaats 
betreft  – van de tandrand (l en r) tot aan het verhemelte (l) of zelfs de huig (r). In het 
Sranan zijn de /l/ en /r/ duidelijk van elkaar te onderscheiden, maar ze gedragen zich 
excentriek. Zo zijn er fl ink wat woorden waarin de /l/ van het Engelse grondwoord 
een /r/ geworden is: van blood naar brudu. Dat gebeurde ook later, toen Nederlands 
na het Engels het Sranan beïnvloedde. Het Nederlandse woord plantsoen werd 
pransum, plavuis werd prafoysi en spiegel werd spigri. Het omgekeerde – een /l/ voor 
/r/ – kwam evengoed voor. Het Engelse river werd liba, het Nederlandse reumatiek, 
lamatiki en oranje, alanya. Ook is de plek van de /r/ in het Nederlandse voorvoegsel 
ver- veranderd in fri- of fru-: verkoudheid is frikowtu.

Surinaamse jongeren in Rotterdam

In 2003 is in Rotterdam een groep van vier Surinaamse jongeren zes maanden ge-
volgd in de wijk Feijenoord (Hardenberg 2003). De onderzoeker zag de jongens ge-
middeld een keer per week rond zes uur ’s avonds. Vaak zaten zij voor hun huis 
wat te praten of speelden ze voetbal. Naast deze vier jongens zijn ook langskomende 
vrienden opgenomen (later aangeduid met de letters J, M, A, E). De onderzoeker 
nam deze jongeren geen interviews af, maar nam deel aan hun gesprekken. Alle data 
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in dit hoofdstuk zijn uit de spontane gesprekken van deze jongeren afk omstig. De 
vier jongens van wie het Nederlands systematisch geïnventariseerd is, zijn tussen de 
vijft ien en twintig jaar oud en van creoolse afk omst. Twee zijn in Suriname geboren 
en op vier- en tienjarige leeft ijd met hun ouders naar Nederland verhuisd (respectie-
velijk met de pseudoniemen Ron en Vin aangeduid, zie later). De andere twee jon-
gens (later Ger en Rom genoemd) zijn in Nederland geboren, terwijl hun ouders uit 
Suriname komen. Alle vier zijn in Rotterdam-Zuid opgegroeid, in de deelgemeente 
Feijenoord. Deze jongeren duiden met de benaming Surinaams waarschijnlijk het 
Sranan aan of het Nederlands gemengd met Sranan. 

Surinaams-Nederlands of straattaal?

In de media is veel te lezen over straattaal. Toch weten we nog steeds niet wat voor 
verschijnsel straattaal precies is. Is straattaal elke variëteit die jongeren met voorna-
melijk een niet-Nederlandse etniciteit spreken en waarin woorden van andere talen 
in het Nederlands gemengd worden? Als dit een werkdefi nitie is, valt het Surinaams-
Nederlands dat bovenstaande jongeren spreken, namelijk het Standaardnederlands 
gemengd met Sranan elementen, als straattaal te classifi ceren. Een voorbeeld in het 
Nederlands van de vier Rotterdamse jongeren is:

Vin: ‘Hoezo hij gaat even naar bakadyari?’ 

Bakadyari komt uit het Sranan en betekent ‘achtertuin’. Eigenlijk vereist deze zin, 
gezien vanuit de Nederlandse structuur, een lidwoord voor bakadyari. Bovendien 
hoort de combinatie persoonsvorm gaat en onderwerp hij in de omgekeerde volg-
orde te staan als er geen stilte na ‘hoezo’ valt. Hebben we nu te maken met straattaal? 
Valt bakadyari onder het uitermate creatieve gebruik van lexicaal materiaal en is dit 
woord voor zowel insiders als outsiders herkenbaar als straattaal? In dat opzicht is 
straattaal niet anders dan vele – of zelfs alle? – jongerentaalvariëteiten waarin het 
spelen met woorden een essentiële rol speelt om het wij- versus het zij-gevoel af te 
bakenen. Lexicale eigenaardigheden vormen daarin de in het oog springende spec-
taculaire buitenkant van jongerentaal. De Rotterdamse jongens zeggen bijvoorbeeld 
tegen elkaar ‘zo, die schoenen zijn gruwelijk man’, waarmee ze uitdrukken dat die 
schoenen erg mooi zijn. Woorden met een negatieve betekenis worden zo binnen 
de peergroup positief opgevat (vergelijk ook vet of ranzig, zie Cornips 2001). Zeggen 
oudere Surinamers, bijvoorbeeld boven de dertig, bakadyari ook, of is het woord 
beperkt tot jongeren onder elkaar? Het gevaar dat elke variëteit waarin jongeren Sra-
nan door het Nederlands mengen als straattaal bestempeld wordt, is niet denkbeel-
dig. Volgens Appel gebruiken vooral jongeren in Amsterdam en Rotterdam woorden 
uit het Sranan in het Nederlands: 80 van de 151 woorden die de Amsterdamse scho-
lieren opgeven als straattaalwoorden, komen uit het Sranan. Dit geldt ook voor een 
aanzienlijk deel van de woorden die als jongerentaalwoorden opgegeven worden in 
het boekje Vet van Wim Daniëls (zie later). Er zijn dus inmiddels veel publicaties over 
de woordenschat van jongerenvariëteiten onder de noemer van straattaal(?)woorden 
verschenen, zonder dat we precies weten wat straattaal is. De oorzaak hiervan is dat 
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in de meeste onderzoeken schrift elijke vragenlijsten aan leerlingen op middelbare 
scholen uitgedeeld worden om gegevens te verzamelen. Hierin is vooral veel aandacht 
voor de woordenschat (welke woorden en uitdrukkingen ken je in straattaal(?)?). We 
weten echter niet wat de jongeren precies onder straattaal verstaan, aangezien deze 
term voor het eerst in de media en in de taalkundige literatuur geïntroduceerd is 
door René Appel als vervanging van het denigrerende ‘smurfentaal’. Appel doet dit 
in navolging van de sprekers zelf (Appel 1999: 39). Indien jongeren naar straattaal 
gevraagd wordt, geven zij zelf omschrijvingen zoals: ‘jongerenomgangstaal’, ‘de taal 
die jongeren verstaan’, ‘hoe jongeren met elkaar praten’, ‘de taal van jongeren onder 
elkaar’ en ‘de taal die vrienden spreken en ouders niet kunnen verstaan’. Waar we 
absoluut onvoldoende kennis over hebben, zijn de sociale betekenissen die het ge-
bruik van straattaal(?) oproept, zoals de wijze waarop jongeren onder elkaar straat-
taal gebruiken (in welke settings, met welke deelnemers, met welke beweegredenen, 
in alternantie met welke andere talige codes?).

Wat we wel weten is dat de vaak niet-Nederlandse etniciteit van jongeren in de 
grote steden bij buitenstaanders allerlei ongewenste associaties oproept (Cornips en 
De Rooij 2003). Een ongewenste associatie is het idee dat jongeren die elementen uit 
andere talen in hun Nederlands mengen of meerdere talen spreken, gebrekkig Ne-
derlands spreken of dat zij het Nederlands niet als moedertaal spreken. Niets is ech-
ter minder waar. Appels onderzoek heeft  uitgewezen dat jongeren die het Nederlands 
niet zo goed beheersen, minder mengen (Appel 1999). Ook de associatie dat een spre-
ker slechts één taal als moedertaal kan spreken, is niet juist (zie ook Backus 2002). 
Een overgrote meerderheid van de mensen over de hele wereld is vanaf de geboorte 
met twee of meer talen tegelijkertijd opgegroeid en zij beheersen die beide talen on-
geveer even goed als eentalige sprekers. Dus een persoon kan best moedertaalspreker 
van twee talen zijn. Ten slotte is er een onjuiste associatie dat eentalige sprekers van 
het Nederlands niets met andere talen dan het Nederlands (en misschien het Engels) 
te maken zouden hebben, of dat zij geen andere talen gebruiken. Maar in de grote 
steden bewegen eentaligen zich in een meertalige omgeving. Onder de Rotterdamse 
en Amsterdamse jeugd bijvoorbeeld vormen jongeren die afk omstig zijn uit etnische 
minderheden, een meerderheid op de basisschool en middelbare school. Zo laat de 
Nederlandse Vincent horen waarom het spreken van Surinaams zo aantrekkelijk is 
(de Volkskrant 1998). Het is onduidelijk hoe Vincent de benaming Surinaams invult: 
Sranan of Surinaams-Nederlands gesproken in Nederland? (zie ook Arends 2003).

‘Hier bouw ik zinnen op z’n Surinaams om. Die kun je dan zo mooi laten swingen op het 
eind.’ 

Ook de vier Surinaamse jongeren in Rotterdam-Zuid noemen de variëteit die zij on-
derling spreken straattaal of ‘taal van de straat’. Deze jongeren spreken volgens hun 
eigen zeggen onder elkaar ‘Nederlands en Surinaams door elkaar gemixt, zeg maar 
straattaal.’ Zij zeggen het vaak te spreken en zelfs ook tegen volwassenen:

J: ‘de hele dag nonstop. Zelfs als ik met mijn moeder praat, mama ik ga lusu (Sranan: 
‘weg’), ja. Ja toch heb je dat soms niet met je vader’
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M: ‘Soms betrap ik mezelf ook, van eh wat zeg ik misschien begrijpt hij me niet, dan  ga je 
weer normaal praten.’

A:  ‘Ik praat tegen iedereen zo, behalve tegen mensen die het niet begrijpen, dan schakel je 
automatisch om.’

Ook zij geven aan dat een invulling van het begrip straattaal, waar de onderzoe-
ker naar vraagt, eigenlijk niets anders is dan Nederlands gemengd met Surinaams 
waarin Surinaams naar het Sranan kan verwijzen. Het lijkt erop dat hun Nederlands 
een eigen creatie is waarin het vooralsnog onduidelijk is of zij daarnaast ook Sranan 
woorden gebruiken die in Suriname als vast leenwoord in het offi  ciële Surinaams-
Nederlands zijn opgenomen. Het gebruik van ‘Surinaamse’ woorden heeft  voor deze 
jongeren een symbolische functie waarmee zij sprekers behorend tot andere etnische 
groepen kunnen in- en uitsluiten, bijvoorbeeld Nederlanders, Marokkanen of Tur-
ken:

(Cornips 2004). Interviewer: ‘Hoe zit het met Marokkanen en Turken, mogen zij het 
(straattaal/Surinaams-Nederlands /LC) wel spreken?’
M: ‘Hun zijn fl ex’.
E: ‘Die zijn er helemaal meester in het praten van straattaal.’

en:

Interviewer: ‘Met wie zou jij dan zo praten. Met welke bevolkingsgroepen?’
Vin: ‘Surinamers, Antillianen maakt niet uit behalve Nederlanders.’
Interviewer: ‘Marokkanen ook?’
Vin: ‘Ja, Mokro’s (Sranan: ‘Marokkanen’) zijn er meester in.’

De Nederlanders die wel Surinaamse woorden mogen gebruiken volgens de Feij-
enoord-jongeren, zijn die Nederlanders die tot de eigen vrienden- of kennissenkring 
behoren. De Rotterdamse jongeren gebruiken om meerdere redenen bewust Sranan 
in hun Nederlands om zichzelf als lid van de eigen groep te bestempelen en om nega-
tieve attitudes of competitie uit te drukken tegenover die individuen of groepen die 
niet tot die eigen groep behoren. Bovendien waarderen zij de eigen uitdrukkingen en 
creaties positief. Het is belangrijk om te weten dat deze jongeren in hun Nederlands 
elementen gebruiken uit talen die zij niet als moedertaal spreken. De Surinaamse 
jongeren in Rotterdam spreken geen van allen Sranan als moedertaal, maar hebben 
wel een passieve kennis ervan, die zich vooral tot de woordenschat beperkt. Boven-
dien gebruiken zij ook Papiaments in hun Nederlands. Als er bijvoorbeeld een meisje 
of jonge vrouw langs hun groep loopt, spreken zij haar in het Papiaments aan, ook 
al spreken zij ook deze taal niet als moedertaal. Zij vertellen dat ze het Papiaments 
geleerd hebben van hun Antilliaanse klasgenoten:

Papiaments: Vin: ‘Unda bo ta bai.’ (‘waar ga jij naar toe?’)
(het partikel ta geeft  de tegenwoordige tijd aan)
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Al met al lijkt het niet zo zinvol om straattaal als een aparte variëteit te behandelen; 
we kunnen het veeleer beschouwen als een algemene jongerenomgangstaal die in de 
grote steden gesproken wordt en waarin de taalachtergrond van vrienden of van de 
peergroup bepaalt welke taal als bron van ontlening kan dienen. In Amsterdam en 
Rotterdam, waar Surinamers de grootste minderheidsgroep vormen, ontlenen jon-
geren indirect of direct veel uit het Sranan (zie het onderzoek van Appel). Zo circu-
leert op mtv halverwege 2004 en op de andere tv-kanalen later dat jaar een reclame 
waarin te zien is hoe twee oude dametjes in een zeer ouderwets interieur (perma-
nentjes, tapijtje op tafel, tikkende klok etc.) een kopje Douwe Egberts koffi  e drinken 
en met elkaar in straattaal spreken. Deze reclame is zeer populair onder tieners en 
jongeren. In hún conversatie komt eveneens veel Sranan voor, dat gelijkgesteld wordt 
aan straattaal. Hier is de tekst van de twee oude dames:

A: Dus check ik zit in mijn waggi
50 Cent pompt uit mijn speaker
Je weet toch, gewoon chill 
Dus ik boek die bak vet hard toch
Komt die skowtu met zijn neppe patas
B: Noo!
A: Zegt die copper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken en dat ik hem duku moet 
passen
B: Tsss!
A: Ik zeg; ‘Hé doe moeilijk, ik ben je bitch niet.’
B: Gruwelijk!

Verklaring van de cursief gezette woorden:
check [Engels] = kijk
waggi [Sranan] = auto
50 Cent = Amerikaanse rapper
chill [Engels] = relaxen, ontspannen
boek [buku: Sranan] = veel gas geven
bak [Nederlands] = auto
vet [Nederlands] = goed
skowtu [Sranan] = politie(agent). Skowtu is afgeleid van het inmiddels verouderde 
Nederlandse schout (Arends 2003).
neppe [Nederlands] = namaak
pata [Sranan] = schoenen
Noo = langgerekte uitroep, gebruikt door Surinaamse jongeren
copper [Engels] = politieagent of  van Sranan kopro = creool met lichte huidkleur; 
vaak spot
boeken [buku: Sranan] = veel gas geven
duku [Sranan] = geld. Het woord duku is volgens Arends (2003) zelf weer ontleend 
uit het Sarnami  dat de Surinaamse variëteit van het Hindi is
passen [Engels] = geven
Tsss [Sranan] = imitatie van tjoerie?
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moeilijk [Nederlands] = gewoon, makkelijk?
bitch [Engels] 
gruwelijk [Nederlands] = cool, tof

Zo komt het dat de zogenoemde ‘straattaal’ in elke stad/wijk er anders uit kan zien, 
afh ankelijk van context, leeft ijd, de setting en participatie van meertalige jongeren 
die uit meerdere talen naast het Nederlands kunnen putten. Datgene wat de Rot-
terdamse jongeren van Surinaamse herkomst straattaal noemen, is – afgezien van 
het Papiaments – bij nadere beschouwing Nederlands waarin voornamelijk inhouds-
woorden uit het Sranan gemengd zijn. Dit is ook Surinaams-Nederlands te noemen. 

Het Rotterdamse corpus: Sranan woorden in de Nederlandse zin

De jongens gebruiken woorden uit het Sranan in hun Nederlands (Hardenberg 
2003), zoals plaatsnamen:

‘Een band uit Aga (Den Haag).’
‘Ik ga naar Damsko (Amsterdam).’
‘Kom, we gaan naar Spikrie (Spijkenisse).’

en eigennamen:

‘Jaxie (Ajax) moest biggelen voor die bal.’ 
‘Heb je met een Mokro (Marokkaan)?’

De inhoudswoorden uit het Sranan kunnen voorafgegaan worden door een lidwoord, 
een aanwijzend voornaamwoord, door het ontkennend bijwoord geen of door een 
vraagwoord als welke. Deze ‘menging’ voldoet precies aan de regels van het Stan-
daardnederlands:

‘Dan ben je echt een banga (hoer).’
‘Er was een fesa (feest) in Royal.’
‘Hij is echt een ggoman (homo, letterlijk: kont man).’
‘Die kil/kel (jongen, Surinaams-Nederlands: kerel, vent) van gisteren.’
‘Hij is een goeie mati (vriend).’
‘Ik heb geen moni (geld).’
‘Welke pata (schoenen) ga je halen?’
‘Geef me een pisi (stukje).’
‘Die sma’s (meisjes) die hier waren.’ Het woord sma is in de specifi eke betekenis van ‘meisje’ 
afk omstig uit wakaman tongo – letterlijk ‘taal van de hosselaars’ –, een Surinaamse ge-
heimtaal waarin klanken en/of lettergrepen omgedraaid worden (Arends 2003).
‘Als ze hier vaker komt, gaat ze ook die taki’s (spraak) ook overnemen.’
‘Ik wou dat ik een waggi (wagen) had.’
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Het woord boeler in ‘Hij is echt een boeler’ (mannelijk homoseksueel contact (grof)) 
komt uit het Surinaams-Nederlands van Suriname. Aanpassing aan het Nederlands 
blijkt ook uit de toevoeging van een meervouds-s aan de Sranan woorden trobi en 
tori :

‘Je hoort onmin toris (verhalen).’
‘Ik had onmin veel trobis (ruzie) met hun.’

Er hoeft  in het Standaardnederlands geen lidwoord te verschijnen als het zelfstandig 
naamwoord een niet-telbare identiteit is zoals geld:

‘Heb je duku (geld)?’

Ook hoeft  er geen lidwoord te verschijnen in een verbinding met een voorzetsel zoals 
‘naar school’:

‘Ik moet morgen naar skoro (school).’

Naast het lidwoord kan het inhoudswoord uit het Sranan ook voorafgegaan worden 
door een bezittelijk voornaamwoord; dit is alweer precies volgens de regels van het 
Standaardnederlands:

‘Jij gaat al twee jaar met je chimeid.’ (chick/chikkie = meisje)
‘Zijn fesi (gezicht) was panya (in stukken vallen).’
‘Hoe heet die poku (muziek).’

Er zijn ook gevallen waarin geen lidwoord verschijnt, terwijl dit volgens de Neder-
landse structuur wel vereist is, zoals in:

‘Geef me afu (helft ).’
‘Ik heb gehoord er was feti (gevecht, zie onder) hier.’
‘Skowtu (politie) stond voor de deur.’

Het is opvallend dat de bijvoeglijke naamwoorden die uit het Sranan ontleend wor-
den, alle predicatief gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn:

‘Hij is echt echt faya (niet in orde) man.’
‘Het was kowru (koud) die dag.’
‘Hij werd helemaal law (gek).’
‘Het bestaat niet dat je altijd bun (goed) met een meid ga blijven.’
‘Mijn cd’s zijn lusu (weg).’
‘Hij heeft  onmin (erg veel) vriendinnen.’
‘Zijn fesie was panya (kapot).’
‘Ze zei dat ze onmin span (aantrekkelijk) was.’
‘Het is switi (lekker) man.’
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‘Dit is echt tranga (sterk, hard, erg goed).’

Er is in het hele corpus slechts één geval van een attributief bijvoeglijk naamwoord, 
namelijk bigi (groot):

‘Een bigi (grote) walkman.’

Voorbeelden van bijwoorden die uit het Sranan ontleend worden, zijn:

‘Ze speelden bun (goed) lomp.’
‘Ik ga lusu (weg).’
‘Ik zie je tamara (morgen).’
‘Die play duurde onmin tayas (lang).’

Fawaka is een favoriete begroeting:

‘He fawaka.’ (hoe gaat het?)
‘Fawaka (hoe zit het) met die foto’s’

Een ander vraagelement is kiko? ‘wat’ dat uit het Papiaments komt: 

De jongens noemen elkaar graag brada:

‘Hoe gaat het met je brada (broer).’
‘Nee brada (broer), je hebt het fout.’

Het is opvallend dat werkwoorden uit het Sranan nauwelijks zelfstandig of alleen 
kunnen voorkomen (dus als persoonsvorm); ze vereisen een Nederlands hulpwerk-
woord zoals gaan, komen en kunnen. Bovendien is het bijzonder dat deze Sranan 
werkwoorden geen Nederlandse vervoeging krijgen.

‘Ik ga daga (slapen) man.’
‘Kom feti (vechten).’
‘Zo ze ging krei (huilen) aan de telefoon.’
‘Ik ga lon (rennen).’
‘Ik ga die boy naki (slaan).’
‘Ik ga sribi (slapen).’
‘Ik kan niet waka (lopen) man.’

Er is slechts één voorbeeld waarin het Sranan werkwoord wel zelfstandig optreedt, 
namelijk in ‘Hij kirt (plaagt) me’. 

In de bovenstaande voorbeelden verschijnt het Sranan werkwoord als infi nitief 
(ook al heeft  het geen Nederlandse -en uitgang), maar het kan ook als voltooid deel-
woord optreden:
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‘Hij had ze geklaard (afmaken, neuken) (klari = afmaken, klaren).’
‘Heb je haar geklaard (afmaken, neuken).’

Waarschijnlijk heeft  het niet zelfstandig voor kunnen komen van het Sranan werk-
woord en het ontbreken van de -en uitgang bij de infi nitief te maken met het zeer 
jonge taalcontact dat er tussen sprekers van het Sranan en het Nederlands bestaat. 
Immers, kijken we naar het Engels, dat al een veel langere periode in Nederland 
bekend is via de media e.d., dan zien we dat Engelse werkwoorden wel zelfstandig 
kunnen voorkomen en ook alle Nederlandse vervoegingen kunnen krijgen, namelijk 
de uitgang -en bij infi nitieven en ge-X-(e)d/t bij voltooide deelwoorden:

‘Je moet vaker met ons chillen (ontspannen).’
‘Zo ben je echt gebrainwashed (gehersenspoeld).’
‘Als je er slecht bijloopt word je gedist (voor gek zetten).’
‘Hij had de juiste merk aan maar toch gingen ze hem dissen (voor gek zetten).’
‘Heb je gefi xt (geneukt)?’
‘Onmin meisjes fl owen (versieren).’
‘Net zaten we X. te fucken (vervelen).’
‘Van jou moet een beetje gefreshed (bijgewerkt) worden.’
 ‘X. heeft  mij ook gefl ashed (in de maling nemen) man.’

Naast werkwoorden gebruiken de jongens ook Engelse zelfstandige naamwoorden. 
Behalve in ‘Ik wil echt niet naar jail (gevangenis)’ waarin een lidwoord voor jail 
ontbreekt, voldoen alle ontleningen aan de zinsstructuur van het Standaardneder-
lands:

‘Ze hadden stoere outfi ts (kleding).’
‘Ik heb beef (ruzie) met hun.’
‘Ik zat in de fl ow (relatie) met X.’

Er is een enkel Engels bijvoeglijk naamwoord te vinden dat predicatief gebruikt is:

‘Hun zijn fl ex (tof) man.’

Woordenschat 

Veel woorden die in het boek Vet van Wim Daniëls (pp. 98-105, 121-126) onder straat-
taal ingedeeld zijn, komen uit het Sranan. Deze woorden laten in Daniëls schrijfwijze 
al zien, hoeveel invloed de Nederlandse spelling op het Sranan heeft , nemelijk oe in 
plaats van u /oe/ en j in plaats van y voor /j/: 

aboeng ‘goed’ van Sranan a ‘het’ en bun ‘goed’
afoe ‘sigarettenpeukje’ van Sranan afu ‘helft , half ’
agoe ‘beest’ van Sranan agu ‘varken, ongemanierd persoon’
aks ‘vraag’ van Sranan aksi
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anoe ‘hand’ van Sranan anu
bana ‘piemel’ van Sranan bana ‘kookbanaan’
biggie ‘dik’ van Sranan bigi ‘groot’
bigi fasi ‘kapsones’ van Sranan bigi fasi
bossi ‘zoenen’ van Sranan bosi
brasa ‘omhelzen, knuff elen’ van Sranan brasa
breti ‘blij’ van Sranan breiti
broeia ‘in de war, moeilijk’ van Sranan bruya
dampoe ‘stank’ van Sranan dampu
doekoe ‘geld’ van Sranan duku
dotie ‘vies’ van Sranan doti
droengoe ‘dronken’ van Sranan drungu
faka?, fawaka? ‘hoe gaat het’ van Sranan fawaka
fassen ‘aanraken’ van Sranan fasi
fattie ‘dik’ van Sranan fatu ‘dik’
fattoe ‘grap’ van Sranan fatu
fesa ‘feest’ van Sranan fesa
fl okke ‘cool’ van Sranan fl ogo
fotto ‘stad’ van Sranan foto
gi wan pingi ‘geef een wenk’ van Sranan gi wan pingi
goedoe ‘schatje’ van Sranan gudu
jangen ‘eten’ van Sranan nyan
krasbal  ‘geslachtsziekte’ van Sranan krassen ‘krabben, jeuken’
krasi ‘geil’ van Sranan krasi
krossies ‘keren’ van Sranan krosi
lauw ‘geweldig’ van Sranan law
loesoe ‘weggaan’ van Sranan lusu
mattie ‘vriend’ van Sranan mati
mi abi spier ‘ik heb een erectie’ van Sranan mi abi spier
moff o ‘mond’ van Sranan mofo
nakken ‘slaan, slopen, stelen’ van Sranan naki
nivi ‘mes’ van Sranan nefi 
no spang ‘maak je niet druk’ van Sranan no span ‘geen spanning’
osso ‘huis’ van Sranan oso
pattas ‘schoenen’ van Sranan pata
planga ‘bril’ van Sranan planga
poeti wieri ‘schaamhaar’ van Sranan wiwiri
prakseri ‘nadenken’ van Sranan prakseri
scorro ‘school’ van Sranan skoro
scoto ‘politie’ van Sranan skowtu
sisa ‘zus’ van Sranan sisa
skeer  ‘blut’ van Sranan sker
skitta ‘overal schijt aan hebben’ van Sranan sket ‘schijten’
sma, smatje ‘meisje, schatje’ van Sranan sma, suma ‘persoon, vrouw, vriendin’
spang spang  ‘spliksplinternieuw’ van Sranan span ‘spannend’
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tjollie ‘jongen’ van Sranan toli
tranga ‘geweldig’van Sranan tranga
waggie ‘auto’ van Sranan waggie

Andere voorbeelden van Sranan leenwoorden zijn de volgende voedingsmiddelen en 
gerechten die Van Dale (1999) hebben gehaald. Ze worden regelmatig op Nederlands-
talige websites genoemd: bakabana, bojo/boyo, fi adoe/fi adu, mope en pom.

Bovendien kent het Standaardnederlands ingeburgerde leenwoorden uit het Suri-
naams-Nederlands, zoals schaafi js, kousenband en buitenvrouw voor ‘elders wonende 
bijzit’. De aanduiding buitenvrouw is in Nederland algemeen bekend geworden door 
het gelijknamige boek van Joost Zwagerman uit 1994. Ook een uitdrukking als ííís 
goed met een lang aangehouden is en zonder onderwerp is een directe ontlening uit 
het Surinaams-Nederlands. 

Syntaxis

Voorzetsels

In het Nederlands kunnen voorzetsels voor én achter het zelfstandig naamwoord 
staan, als in ‘ik ga naar de stad toe’. In het Surinaams-Nederlands, zowel in Suriname 
als in het Rotterdamse corpus, wordt in combinatie met het werkwoord gaan alleen 
een voorzetsel gebruikt:

Ger: ‘Ze gaan beter eerst naar ons denk ik hoor.’

Bezitsrelatie door middel van genitief

In het Rotterdamse corpus kan de bezitsrelatie weergegeven worden als een nage-
plaatste genitief (in plaats van bijvoorbeeld een van-bepaling). Vergelijk de volgende 
zinnen uit het corpus:

Ron: ‘Ja, hij wil onmin mensen hun nichtje fl owen, zo is hij, zo’n mannetje is hij.’

Dit betekent: ‘hij wil het nichtje van veel (onmin) mensen versieren (fl owen)’ 

Een ander voorbeeld is:

Ger: ‘Die met die grote hoofd haar zusje’.

… waarin bedoeld wordt: ‘het zusje van die met het grote hoofd’
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‘Hun’ als onderwerpsvorm

Net als in het randstedelijk Nederlands komt in het Rotterdamse corpus ‘hun’ als 
onderwerpsvorm voor:

Ron: ‘die ding zegt tien uur, hun zijn nog op straat.’ 
Ron: ‘die ding zegt elf uur, hun kijken tv.’

Woordvolgorde

Net als in ‘Hoezo hij gaat even naar bakadyari’ hoeft  in het Surinaams-Nederlands in 
Suriname de werkwoordsvorm in de hoofdzin niet onmiddellijk na een bijwoord of 
ander element te komen. Het kan in de derde positie, na het onderwerp, verschijnen 
(De Kleine 2002: 219):

daarom die Javanen kwamen nooit in ons huis na zes uur
toevallig hij is laatst doodgegaan

In bijzinnen in het Surinaams-Nederlands in Suriname hoeft  de werkwoordsvorm 
niet op de laatste plaats in de zin te verschijnen, maar kan deze aan het lijdend voor-
werp voorafgaan, als in:

want hij vond ik ben te lang weggebleven
ze heeft  gezegd ze heeft  dat zusje wel gewaarschuwd

Ook in het Rotterdamse corpus zijn diverse voorbeelden te vinden van bijzinnen 
waarin de werkwoordsvorm niet op de laatste plaats in de bijzin staat. Er is geen 
voegwoord dat aanwezig. Dit komt vooral voor bij de werkwoorden denken, weten, 
zeggen en horen, die aan de bijzinnen voorafgaan: 

M: ‘oh dat bedoel je, ik denk misschien betekent het iets anders of zo.’
Ger: ‘je weet je moet met respect praten aan de telefoon.’
Ger: ‘ook al ben je met een groep, je weet je moet zeggen ja mama, is goed mama.’
Ron: ‘hij zegt het is een Diesel broek gewoon.’
Rom: ‘ik heb gehoord je hebt een vriendin daar.’
Rom: ‘ik heb gehoord die boy is zelf gaan aangeven.’
Ger: ‘ja zeg eerlijk, je hoort X zoekt je.’

Het kan zijn dat de bovenstaande zinnen de directe rede weergeven. In dat geval is 
het ontbreken van een voegwoord en de plaats van de werkwoordsvorm volgens de 
regels van het Standaardnederlands. Wat hier echter tegen pleit is dat het onderwerp 
van de hoofdzin en de afh ankelijke zin identiek kunnen zijn:

Ron: ‘hij denkt hij is in Moskou met zijn dikke kleding.’
Rom: ‘hij denkt hij is echt zakelijk met zijn piercing.’
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Dat is vreemd in een directe rede. Vergelijk hiervoor: ‘Piet zei: “Piet gaat naar huis”’ 
met ‘Piet zei: “Ik ga naar huis.”’

Werkwoorden

Het hulpwerkwoord komen
Het is opvallend dat het hulpwerkwoord komen met het werkwoord krijgen gecombi-
neerd kan worden. Het hulpwerkwoord drukt de aanzet tot de toekomstige activiteit 
op m’n dak krijgen uit:

‘Ja, niet dat ik hier straks een Mokro (Marokkaan) op m’n dak kom krijgen.’

Het hulpwerkwoord gaan
Gaan als hulpwerkwoord kan – evenals in het Surinaams-Nederlands (De Kleine 
1999: 106) – met een infi nitief gecombineerd worden als het geen intentionaliteit van 
de spreker uitdrukt, zoals horen, blijven en worden. Uit het Rotterdamse corpus:

Ron: ‘Als je hier langs loopt en je hoort Surinaamse muziek dan weet je al, in de Xstraat ga 
je het niet horen.’
Ger: ‘Het bestaat niet dat je bun met je meisje gaat blijven nooit.’
Ron: ‘Maar wanneer ik zeg X je bent lekker man gaat ie gek worden.’
Ger: ‘Kijk als je er dom bij loopt, ga eerlijk zeggen, als je er dom bijloopt, krijg je geen 
aandacht.’
Vin: ‘Nu kan ik ook dinges gaan zeggen.’

Het volgende gespreksfragmentje is illustratief voor het gebruik van gaan:

Ger: ‘… hier belt, “wie is het? de politie, wil je meekomen”.’
Ze lachen allemaal.
Ron: ‘Wilt u even naar beneden komen, je gaat nog u horen.’
Ron: ‘Hun zijn nog netjes.’
Rom: ‘Als koti mij zegt je moet twee maanden zitten, ga ik zeggen je bent gek in de oren.’

Een mooi voorbeeld van het gebruik van gaan als hulpwerkwoord staat in het stukje 
van Van Kempen (geciteerd in de inleiding van het de tekst over het Surinaams-
 Nederlands in Suriname hiervoor):

‘“U gaat het niet gaan vinden”, zegt hij. (…)’
‘Maar die hindostaan gaat zijn roti meenemen, toch?’
‘Want die masala: u gaat het niet schoon krijgen.’
‘Dus hoe ga je doen dan?’
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Passief/actief
In het Surinaams-Nederlands in Suriname kan het onderwerp in de onderwerps-
vorm in een actieve zin toch de activiteit van het predicaat als lijdend voorwerp on-
dergaan. Voorbeelden zijn:

ik ga operatie doen voor ik zal geopereerd worden
het kind gaat dopen voor het kind zal gedoopt worden
ik heb een foto gemaakt voor van mij is een foto gemaakt

Grammaticaal geslacht

Lidwoord
In het Surinaams-Nederlands in Suriname gebruikt men ook de vorm die als bepaald 
lidwoord (en niet als aanwijzend voornaamwoord met deiktische interpretatie als in 
het Standaardnederlands). Die verwijst vaak naar iemand van wie of iets waarvan de 
identiteit niet bekend is bij de spreker en/of luisteraar. In het Standaardnederlands 
verschijnt dan het onbepaalde lidwoord een of geen lidwoord (zie De Kleine 2002):

je haalt al die vitamien van die vis weg 
die jonge dame van tegenwoordig 
omdat die ouders eerst willen zien hoe gaan ze eerst met de oudste om 
je moet die tools ook hebben om die mensen tot die motivatie te krijgen
zijn die mensen van talen zijn vreselijk moeilijk zei die (AN = een) dame 

De Rotterdamse jongeren van Surinaamse herkomst gebruiken de vorm die op de-
zelfde wijze. Zo zegt Ger die lipje in plaats dat lipje als hij vertelt hoe hij zijn gym-
schoenen draagt: 

‘wat die lipje zo…. bij mij moet die lipje voor.’

en Vin zegt:

‘waar komt die oranje vandaan?’

Deze Rotterdamse jongeren gebruiken ook het lidwoord de in plaats van het:

‘Hij had de juiste merk aan maar toch gingen ze hem dissen.’

De verbuiging van het attributieve bijvoeglijke naamwoord
Net als in het Marokkaans- en Turks-Nederlands krijgt ook het bijvoeglijk naam-
woord dat aan een onzijdig onbepaald zelfstandig naamwoord voorafgaat in het Rot-
terdamse corpus een -e aangehecht. De uitgang -e in de bijvoeglijke naamwoorden 
past bij een mannelijk/vrouwelijk woord, terwijl de bijvoeglijke naamwoorden staan 
bij de zelfstandige naamwoorden die in het Standaardnederlands onzijdig zijn (het 
lichaam, het meisje, het merk, het Engels):
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Ger: ‘ Ik heb een mooie lichaam.’
Ger: ‘Zie je een zwarte meisje achter die xx.’
‘Kijk, Levi’s is een goeie merk, maar toch hadden ze hem gedist van je schoenen doen ’em 
niet.’
Ron: ‘Het is een beetje gebroken Engels, een beetje zelfgemaakte Engels.’ 

Toekomstvisie

De overgeneralisatie van het bepaalde lidwoord de ten koste van het en de verbuiging 
van het bijvoeglijk naamwoord heeft  waarschijnlijk niets te maken met een eventueel 
bewuste manipulatie, zoals dat heel creatief met woorden in jongerentaal gebeurt. 
Het is opvallend dat overgeneralisatie van het lidwoord en verbuiging van het bij-
voeglijk naamwoord in alle jongerenvariëteiten voorkomt, of het nu Marokkaans-
Nederlands, Turks-Nederlands, Indisch-Nederlands of Surinaams-Nederlands is. 
Een dergelijke vereenvoudiging heeft  zich in het Engels al veel eerder voltrokken, 
eveneens onder invloed van intensief taalcontact. Ook in de wordingsgeschiedenis 
van het Afrikaans heeft  taalcontact geleid tot een situatie waarin slechts één gram-
maticaal geslacht ‘bewaard’ is gebleven. 

Het is bijzonder dat de syntactische verschijnselen niet door de sprekers opgemerkt 
worden. Wanneer je ze vraagt wat karakteristiek is voor hun jongerentaal, zullen ze 
hun meest nieuwe creaties laten horen, maar niet de Engels of zelfgemaakte Engels. 
Het feit dat ze dit nooit noemen, duidt meer op een niet zo toegankelijk niveau van 
de grammatica voor de spreker. In hun eigen code creëren jongeren bewust nieuwe 
woorden of ontlenen zij materiaal uit andere talen en eigenen zich dat toe door het 
(meestal) op de een of andere manier in uitspraak of betekenis te veranderen. Deze 
voor iedereen – insider zowel als outsider – waarneembare en kenmerkende woorden 
én uitdrukkingen zullen de jongeren relatief eenvoudig in kunnen wisselen voor het 
meer neutrale Standaardnederlands, als zij vinden dat de situatie dat vereist of als zij 
ouder worden. Wat deze jongeren zeer waarschijnlijk niet zullen ‘verliezen’ zijn de 
syntactische kenmerken als regelmatige verbuiging van het bijvoeglijk naamwoord, 
omdat het hier waarschijnlijk meer gaat om onbewuste grammaticale kennis, die 
veel minder aan bewuste manipulatie onderhevig is (Cornips en De Rooij 2003). 
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6. Turks- en Marokkaans-Nederlands   

Margreet Dorleijn en Jacomine Nortier (red.) 
Abderrahman El-Aissati, Louis Boumans, Leonie Cornips, Margreet Dorleijn en 

Jacomine Nortier (auteurs)

Inleiding

Het Nederlands van Turken en Marokkanen staat in één hoofdstuk. Hierdoor wordt 
de suggestie gewekt dat het om een en dezelfde variëteit gaat. Dat lijkt op het eerste 
gezicht een bizarre veronderstelling, gezien de totaal verschillende talige herkomst 
van deze twee groepen in Nederland. In dit artikel betogen we echter dat bepaalde 
tendensen erop lijken te wijzen dat er onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
van de tweede en latere generaties maar één variëteit is die zich prominent manifes-
teert.

 We zullen in dit hoofdstuk ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen 
de Turkse en Marokkaanse variëteiten. Wij inventariseren die langs twee dimensies: 
de verschillende taalachtergrond enerzijds, en het generationele verschil anderzijds. 
Eerst gaan we kort in op de taalachtergrond in de landen van herkomst en de geschie-
denis van de migratie naar Nederland. Dan nemen we de Turkse en Marokkaanse 
migranten van de eerste generatie onder de loep, dat wil zeggen de mensen die het 
Nederlands pas op volwassen leeft ijd hebben geleerd. Hoe verschilt het Nederlands 
van Marokkanen van dat van Turken? En zijn er ook overeenkomsten? Het feit dat 
autochtone Nederlanders tegenwoordig, als ze gevraagd wordt een ‘allochtoon’ ac-
cent na te doen, een soort accent ten beste geven waarvan ze denken dat het een 
universeel Turko-Marokkaans ‘allochtoons’ accent is, suggereert dat er inderdaad 
ook wat overeenkomsten zijn, dus we gaan ook kort in op de Nederlandse perceptie 
die kennelijk bestaat van dit uniforme ‘Turko-Marokkaans’ Nederlands. We vragen 
ons daarbij af of dit accent inderdaad gelijkelijk kenmerken van beide talengroepen 
heeft , of dat het gemengde karakter alleen in het hoofd van de autochtone Nederlan-
ders bestaat. 

 Vervolgens bekijken we de situatie van de tweede (en derde) generatie, dat wil 
zeggen kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders die in Nederland geboren zijn. 
Spreken zij vloeiend en accentloos Standaardnederlands, of een variëteit waaraan 
te horen is wat hun etnische herkomst is? Of wijkt de variëteit die zij spreken af van 
het Standaardnederlands, maar is die niet direct te relateren aan etnische herkomst? 
Ook gaan we kort in op de vraag hoe de tweedegeneratievariëteit zich verhoudt tot 
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jongerentaal, ook wel bekend als straattaal. Is dat hetzelfde, zijn er overeenkomsten, 
verschillen?

 Ten slotte proberen we ook een impressie te geven van de status van de variëteit, 
wanneer hij gebruikt wordt, of hij alleen gesproken of geschreven wordt. Is er mis-
schien al literatuur in de variëteit?

 Over lang niet alle aspecten die hierboven genoemd zijn, bestaat gedegen weten-
schappelijke literatuur. Veel is nog niet onderzocht. In dat geval baseren wij ons op 
onze eigen impressies, opgedaan door op straat en in bus en tram goed om ons heen 
te kijken en te luisteren, op interviews die we met betrokkenen hebben gehouden, en 
op data die we ad hoc verzamelden of op internet vonden. We komen tot de tenta-
tieve en voorlopige conclusie dat bepaalde kenmerken van het Marokkaanse accent 
een belangrijk onderdeel uit lijken te maken van een universeel ‘allochtoon’ etnolect, 
ook voor niet-Marokkaanse allochtonen.

 Als afsluiting van het hoofdstuk gaan we in op de toekomst van dit etnolect. Blijft  
het als aparte variëteit(en) bestaan, of is het een vluchtig verschijnsel? Zal de variëteit 
(of zullen de variëteiten) een blijvende invloed uitoefenen op het Nederlands, zoals 
bijvoorbeeld ook het Jiddisch de Nederlandse woordenschat heeft  verrijkt? De au-
teurs geven hier ieder hun eigen visie op.

Taalachtergrond van de Marokkanen in Nederland

Zoals bekend is Marokko een meertalig land. Slechts ruim de helft  van alle Ma-
rokkanen heeft  een vorm van het Arabisch als moedertaal. Deze vorm, die bekend 
staat als Marokkaans-Arabisch (Dariža) is niet gestandaardiseerd, en wordt alleen 
gesproken, niet geschreven. Een grote minderheid (40 à 45 procent) spreekt van huis 
uit een Berbertaal. Taalkundigen onderscheiden drie Marokkaanse Berbertalen die 
onderling niet verstaanbaar zijn: het Sousberber of Tašelhit van Zuid-Marokko, het 
Atlasberber (Tamazight) van de Midden-Atlas en de oostelijke Hoge Atlas, en het 
Rifb erber (Tarifi t) van Noordoost-Marokko.

In Nederland liggen de percentages anders: van de Marokkanen in Nederland 
spreekt naar schatting 60 procent het Rifb erber. Zo’n 10 procent van de Nederlandse 
Marokkanen spreekt Sousberber. De resterende 30 procent spreekt thuis een Arabisch 
dialect. (Sprekers van het Atlasberber zijn er in Nederland weinig.) In Marokko spre-
ken de meeste Berbertaligen ook Marokkaans-Arabisch, dat als lingua franca dient 
voor alle Marokkanen onderling. In Nederland opgroeiende Berbertalige kinderen 
lukt het vaak niet om nog Arabisch te leren. Arabischtaligen leren sowieso zelden 
Berber, aangezien deze taal een lage status heeft , ook bij de Berbertaligen zelf.

Het onderscheid tussen Arabisch- en Berbertalige Marokkanen is overigens niet 
altijd makkelijk te maken. Er zijn veel families die maar kortgeleden gearabiseerd 
zijn. Bovendien zijn er mede hierdoor nogal wat families en huishoudens waarin niet 
iedereen dezelfde taal spreekt: sommige leden spreken alleen Arabisch en andere 
beide talen of alleen Berber. Dit komt vooral doordat er voorafgaand aan en gelijktij-
dig met de migratie naar Europa in Marokko ook een migratiebeweging was en nog 
steeds gaande is van het platteland naar de steden. In bijna alle Marokkaanse steden 
is het Arabisch de dominante taal, zodat de migranten van Berber-afk omst die daar 

Wereldnederlands#3.indd   150Wereldnederlands#3.indd   150 30-03-2005   17:24:0530-03-2005   17:24:05



151

turks- en marokkaans-nederlands

zijn opgegroeid, vaak alleen of voornamelijk het Arabisch beheersen. Het komt vaak 
voor dat de ouders Arabisch-Berber tweetalig zijn, maar tegen hun kinderen alleen 
Arabisch spreken, met als gevolg dat die geen Berber meer leren.

Als cultuur- en schrijft alen worden in Marokko het Frans en het Standaardara-
bisch gebruikt. Het Standaardarabisch verschilt niet wezenlijk van het Klassiek Ara-
bisch, de taal van de koran. Frans en Standaardarabisch worden gebruikt in bijna 
alle geschreven media, en mondeling in formele situaties zoals in het onderwijs en 
nieuwsuitzendingen op radio en televisie. Lang niet iedereen in Marokko beheerst 
het Frans en/of het Standaardarabisch.

In Nederland treedt bij de tweede generatie migranten in sterke mate taalver-
schuiving op. In de onderlinge communicatie kiezen Marokkaanse jongeren van de 
tweede generatie doorgaans voor het Nederlands, zelfs als de gesprekspartners een 
gemeenschappelijke Marokkaanse moedertaal hebben, zoals ook blijkt uit het vol-
gende citaat uit een gesprek dat we met een groepje middelbare scholieren hadden:

Interviewer: ‘Heb jij nou echt als jij een Marokkaans (…) iemand ziet dat je dan denkt van 
hmmm… zou die nu Berber of Arabisch praten dus laat ik maar Nederlands praten (…) is 
dat echt een afweging die je maakt?’

Samira1 (zeventienjarige vwo-leerlinge met Marokkaans-Berber achtergrond):

‘Nee, ’t gaat automatisch, je bent echt gewend om tegen (…) Marokkaanse meisjes gewoon 
Nederlands te praten en later komt ’t wel van oh, je bent Berber of Arabisch.’
Interviewer: ‘En als dan blijkt dat je allebei ’t zelfde spreekt?’
Samira: ‘Nee, dan gaat het ook niet, nee, da’s wel raar (…)’
Sevtap (zeventienjarige vwo-leerlinge met Turkse achtergrond):
‘Ja, Marokkanen, ik heb echt nooit Marokkaanse meisjes gezien die Marokkaans praten, 
die lopen alleen maar Nederlands te praten.’

De tweede generatie spreekt de Marokkaanse talen voornamelijk thuis of op vakan-
tie in Marokko. Deze talen hebben een lage status en worden in de media nauwelijks 
gebruikt. Daarnaast worden ze zelden geschreven en zijn ze vrijwel afwezig in het 
Nederlandse onderwijs. Dit alles maakt dat de Marokkaanse moedertalen steeds 
minder gebruikt worden. Nederlands en Engels vervangen hier Standaardarabisch 
en Frans als cultuurtalen.

Taalachtergrond van de Turken in Nederland

Ook Turkije kent zijn minderheidstalen (sommige zelfs met vele miljoenen sprekers, 
zoals het Koerdisch), maar dankzij een uitermate consequent doorgevoerde taalpoli-
tiek in het verleden is de meerderheid van de bevolking vertrouwd met het Turks. Het 
Turkije in zijn huidige vorm bestaat sinds 1923. Turkije’s voorganger, het Osmaanse 
Rijk, was eigenlijk één grote verzameling van etnische en religieuze minderheden, 
die min of meer bijeen werden gehouden door de Osmaanse (militaire) macht. De 
administratieve taal van het Rijk was het Osmaans. Het Osmaans werd met het Ara-

Wereldnederlands#3.indd   151Wereldnederlands#3.indd   151 30-03-2005   17:24:0630-03-2005   17:24:06



152

wereldnederlands

bische alfabet geschreven, de grammatica was Turks, maar de woordenschat bestond 
voor een groot deel uit Arabische en Perzische leenwoorden.

Het rijk viel na de Eerste Wereldoorlog uiteen, en op het nog resterende gebied 
verrees de huidige Turkse Republiek, offi  cieel geproclameerd in 1923. Bezielende lei-
der was Mustafa Kemal Atatürk, aan wiens militaire acties het grotendeels te danken 
was dat er nog grondgebied overbleef. Atatürk ontpopte zich als autocratisch staats-
hoofd, dat zich actief bemoeide met alle aspecten van de vormgeving van een modern 
Turkije. Van het grootste belang achtte hij dat de door de vele oorlogen geteisterde en 
ontredderde bevolking van het land een nieuwe, krachtige identiteit zou krijgen, om 
zo een eenheid te smeden van al die afzonderlijke bevolkingsgroepen. Die diversiteit 
van de Osmaanse bevolking had immers uiteindelijk het verval mede in gang gezet. 
Elke inwoner van het land, die zich in het Osmaanse Rijk nog voornamelijk moslim, 
christen of jood had gevoeld, moest voortaan Turk zijn, en er trots op zijn dat hij 
Turk was. Dit beleid was overigens voor de Eerste Wereldoorlog al in gang gezet.

 Bij het bouwen aan de nationale Turkse trots paste ook de creatie van een Turkse 
standaardtaal. Het Osmaans werd te veel geassocieerd met het Osmaanse of islamiti-
sche verleden door zijn Arabische schrift  en al die Perzische en Arabische elementen 
erin. Daarom is de Turkse Republiek in 1928 binnen een jaar volledig overgegaan op 
het Latijnse alfabet. In de daaropvolgende jaren vond een proces van taalzuivering 
plaats, waarin op effi  ciënte wijze veel Arabische en Perzische leenwoorden per de-
creet afgeschaft  werden en vervangen door nieuwe ‘echt Turkse’ woorden. De Turkse 
woorden waren dan afk omstig uit Anatolische dialecten, werden uit andere Turkse 
talen gehaald, of soms ook gewoon verzonnen.

Daarnaast werd er een fi jnmazig onderwijssysteem ingevoerd, zodat zo veel mo-
gelijk mensen de kans kregen zich dit ‘zuivere’ Turks eigen te maken. Het spreken 
van andere talen dan Turks was (tot voor kort nog steeds) bij wet verboden. Deze 
taalpolitiek is zeer succesvol geweest: vrijwel iedere inwoner van Turkije heeft  tegen-
woordig toegang tot, en minimaal enige kennis van, het Standaardturks.

Ook in Nederland is duidelijk welke variëteit van het Turks belangrijk is. Welis-
waar komen de Turkse inwoners van Nederland voornamelijk uit gebieden waar di-
alect gesproken wordt, maar toch is iedereen ook vertrouwd met het Standaardturks. 
Al vrij snel nadat de eerste Turkse ‘gastarbeiders’ hier kwamen, verschenen ook de 
eerste Turkstalige kranten. Met de uitbreiding van de technologie heeft  men hier in 
Nederland toegang tot een uitgebreid scala van Turkse media en dus tot de Turkse 
standaardtaal.

De talige achtergrond van de Turken in Nederland is dus wezenlijk anders dan die 
van de Marokkanen. Waar de meeste Marokkanen een ambivalente of zelfs negatie-
ve houding hebben tegenover hun moedertaal, het Berber of het Marokkaans-Ara-
bisch, en het Standaardarabisch een veel hoger prestige toekennen, zijn Turken trots 
op hun taal. Waar de Marokkaanse gemeenschap meertalig is, en hun moedertalen 
(zeer) ver afstaan van de geschreven standaardvariant, kan iedere geletterde Turk 
zijn moedertaal, het Turks, lezen en schrijven, en horen op radio en tv. Ook voor de 
aanzienlijke uit Turkije afk omstige Koerdische gemeenschap alhier, die meertalig 
Koerdisch en Turks is, is de situatie anders dan voor Marokkanen: ten eerste be-
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heersen de meeste Koerden ook het Standaardturks, en ten tweede is hun houding 
tegenover hun moedertaal, het Koerdisch, uitermate positief. 

Deze factoren dragen er zeker toe bij dat het Turks onder de Turken in Nederland 
(en elders in Europa) nog zeer vitaal is.2 Ook tweede- en derdegeneratie-Turken spre-
ken vaak Turks onderling, soms tot grote irritatie van omstanders, zoals blijkt uit het 
volgende citaat uit hierboven reeds genoemd interview:

Sevtap: ‘Maar allochtonen die zijn [op school – red.] weer opgesplitst in Turken en Marok-
kanen. Kijk die Marokkaanse meisjes die zonderen zich niet af, maar die Turkse meisjes die 
zonderen zich gewoon af, die gaan weg.’
Samira: ‘Want ik zou niet met een Turks groepje kunnen praten. Die praten echt alleen 
maar Turks, daar zou ik niet zo gauw bij willen zitten. (…) Ik had het ook in de eerste klas, 
ging ik heel vaak met H. om, een Turks meisje, en die ging ook wel vaak om met Turkse 
meisjes.’
Sevtap: ‘Maar nou niet meer.’
Samira: ‘Ja, nu niet meer, maar toen, als we daar gingen staan, ja dan vond ik ’t ook hele-
maal niet leuk want ’t ging alleen maar Turks praten. Dan zei ik, als ze gingen lachen of zo, 
dan zei ik van eh ja, wat heeft  ze gezegd, dan gingen ze (dat) wel uitleggen, maar ja…’

Het Nederlands van Turken en Marokkanen van de eerste generatie

Om voor dit artikel enigszins vergelijkbare taaldata te krijgen, hebben we een klein 
onderzoekje uitgevoerd. De eerste generatie moedertaalspreeksters van respectie-
velijk het Berber, het Marokkaans-Arabisch en het Turks kregen een beeldverhaal 
voorgelegd over de belevenissen van een jongen die een kikker gevangen had. De 
kikker ontsnapt en de jongen gaat met zijn hond naar de kikker op zoek. Uiteindelijk 
vindt hij de kikker terug, herenigd met zijn kikkergezin. In totaal waren er niet meer 
dan drie proefpersonen betrokken bij dit onderzoek onder de eerste generatie, van 
elke moedertaal één. We pretenderen dan ook geenszins generaliseerbare uitspraken 
te doen, maar kunnen hooguit wijzen op interessante overeenkomsten en verschillen 
die nadere uitwerking behoeven in grootschaliger vervolgonderzoek.

Verschillen en overeenkomsten in klank 

Allereerst zullen we verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands van de 
Berber en Marokkaans-Arabische spreekster beschrijven. Vervolgens wordt inge-
gaan op de kenmerken van het Nederlands van de Turkse spreekster, en die worden 
vergeleken met de uitspraakkenmerken van de Marokkaanse spreeksters.

Marokkaans-Nederlands
Het voorgaande lijkt te suggereren dat het niet zomaar vanzelfsprekend is om over 
Marokkaans-Nederlands te spreken. Het gaat immers om twee verschillende moe-
dertalen, Marokkaans-Arabisch en Berber. Zou het dan niet beter zijn om een Ma-
rokkaans-Arabisch-Nederlandse en Berber-Nederlandse variëteit te onderscheiden? 
In wat volgt zullen we laten zien dat de invloed vanuit beide talen op het Nederlands 
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toch goed vergelijkbaar is, zeker waar het klank betreft , zodat het gerechtvaardigd 
is om de term Marokkaans-Nederlands te gebruiken. Dit komt omdat het klank-
systeem van het Berber een zeer grote invloed heeft  uitgeoefend op het klanksysteem 
van het Marokkaans-Arabisch. Vanaf de achtste eeuw werd de oorspronkelijke Ber-
bersprekende bevolking van Marokko op grote schaal gearabiseerd, maar het Berber 
is als onderliggende taallaag altijd merkbaar gebleven.

Moedertaal Berber en Marokkaans-Arabisch
De veertigjarige spreekster van het Marokkaans-Arabisch heeft  in de ongeveer twin-
tig jaar dat ze in Nederland woont nooit Nederlandse les gehad. Ze is analfabete en 
haar Nederlands lijkt weinig meer te veranderen, iets wat in vaktermen fossilisatie 
wordt genoemd. De spreekster van het Berber is 48 en ruim 28 jaar in Nederland. Zij 
heeft  een basisopleiding in Marokko gevolgd, en in Nederland wat cursussen Neder-
lands gedaan. Ook haar Nederlands vertoont fossilisatie.

Beide vrouwen spreken regelmatig de s uit als /sj/, in woorden als /muisj/, en /sjla-
pen/. 

Zowel het Berber als het Marokkaans-Arabisch kennen de stomme e, of sjwa, 
maar alleen in een ‘gesloten’ lettergreep, dat wil zeggen een lettergreep die eindigt 
op een medeklinker. Beide spreeksters hebben de neiging om de Nederlandse sjwa 
verkort uit te spreken, vooral in open lettergrepen. Ze slikken hem als het ware in, 
bijvoorbeeld in gevallen dat als /gvallen/ wordt uitgesproken. 

De woorden hondje en jongetje komen vaak voor. Beide spreeksters laten de pala-
talisering, dat wil zeggen de uitspraak van de j, achterwege. Gecombineerd met het 
eerder genoemde inslikken van de sjwa leidt dat ertoe dat hondje klinkt als /hontsj/ 
en jongetje als /jongtsj/.

De uitspraak van de ng en nk levert problemen op. Het Berber en Marokkaans-
Arabisch kennen deze klanken niet, dus de problemen zouden verklaard kunnen 
worden vanuit het verschil met de moedertalen van de spreeksters. Een woord als 
bang wordt uitgesproken als /ban/. Een ander voorbeeld is drinken met stemheb-
bende k, waardoor het woord wordt uitgesproken met de ng-klank uit het Neder-
lands/Engelse bingo. Hoewel het niet deel van het huidige onderzoek uitmaakt, is 
van de Marokkaans-Arabisch sprekende vrouw bekend dat ze de Nederlandse naam 
Henk als /Hennik/ uitspreekt.

Het Berber en het Marokkaans-Arabisch hebben drie basisklinkers: a-i-u. Beide 
talen maken geen onderscheid tussen lange en korte klinkers. Wanneer er sprake 
is van moeilijk uitspreekbare opeenvolgingen van medeklinkers wordt een sjwa in-
gevoegd om die opeenvolging te doorbreken. Het klinkersysteem van het Neder-
lands bevat zeven ‘lange’ klinkers (aa-ee-ie-oo-uu-oe-eu) en zes ‘korte’ klinkers 
(a-e-i-o-u-sjwa). Daarnaast zijn er nog drie tweeklanken (ou/au-ei/ij-ui). Het is niet 
verwonderlijk dat sprekers met een Marokkaanse taal als moedertaal moeilijkheden 
ondervinden bij het gebruiken van Nederlandse klinkers. Om te beginnen is het Ne-
derlandse verschil tussen lange en korte klinkers niet relevant voor de Marokkaanse 
spreeksters: ze maken geen onderscheid tussen de lange ie en korte i: hij ziet en hij 
zit klinken hetzelfde. 
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De oe in roept wordt als /oo/ uitgesproken (/roopt/) en de o in vogel en ook klinken 
als /ouw/: vouwgel roopt ouwk. In het Nederlands is een groot aantal betekenisonder-
scheidende klankverschillen die voor de Marokkaanse talen niet relevant zijn: boet, 
bout, bot en boot hebben elk een verschillende betekenis, terwijl ze in de Marok-
kaanse talen uitspraakvarianten van een en dezelfde klank zijn.

Ook tweeklanken worden door de Marokkaanse vrouwen anders dan in het Stan-
daardnederlands uitgesproken: De ui in huis wordt als het ware over twee lettergre-
pen verdeeld, waarbij een sjwa wordt ingevoegd: ouwe (huis wordt dan /houwes/). 
Ook de uitspraak van de ij wijkt af: blij wordt uitgesproken als /bleeij/.

De z wordt veel sterker stemhebbend uitgesproken dan in het Standaardneder-
lands, terwijl ook de g harder en scherper klinkt. Een woord als gezien klinkt dan 
al gauw als /ggzzien/. Wanneer in het Nederlands een z wordt voorafgegaan door 
een stemloze klank, bijvoorbeeld de k, wordt de z ook stemloos uitgesproken: ik zie 
klinkt als /iksie/. De Marokkaanse spreeksters passen echter niet de z aan aan de 
stemloosheid van de k, ze doen het tegenovergestelde: beide medeklinkers worden 
stemhebbend uitgesproken: /igzie/ (met een g als in het Engelse good).

Beide spreeksters gebruiken in alle voorkomende gevallen een tongpunt-r ofwel 
‘rollende r’. 

Deze beschrijving van de uitspraak van het Nederlands is geenszins uitputtend. 
Het is echter duidelijk dat er voornamelijk overeenkomsten tussen de twee spreek-
sters zijn en geen verschillen, waardoor het inderdaad gerechtvaardigd lijkt om al-
thans op het niveau van de uitspraak te spreken over Marokkaans-Nederlands.

Moedertaal Turks
De spreekster van het Turks is begin veertig en woont ongeveer twintig jaar in Ne-
derland. Net als bij de Marokkaanse spreeksters vertoont ook haar taalgebruik fos-
silisatie. Ze heeft  geen lessen Nederlands gevolgd. Lezen en schrijven doet ze in haar 
moedertaal.

Het Nederlands van de Turkse spreekster vertoont enkele karakteristieken die di-
rect vanuit het Turks zijn te verklaren. Zo gebruikt ze consequent een uitspraak van 
de r die afwijkt van die van het Standaardnederlands: de Turkse r is een tongpunt-r 
met, aan het eind van een woord of lettergreep, tegelijkertijd een enigszins z-achtige 
klank. Verder is de k vaak gepalataliseerd, dat wil zeggen dat het klinkt alsof er een 
/j/ achter wordt uitgesproken: /ikj denkj/, vooral als die voorafgaat aan, of volgt op 
de klinkers e, i, ie, uu en eu.

Waar het Nederlands in een en dezelfde lettergreep heel veel medeklinkers ach-
ter elkaar kan zetten (zoals in straat of herfst), kent het Turks die mogelijkheid ei-
genlijk niet. Binnen de lettergrepen moet in het Turks altijd een klinker volgen op 
een medeklinker, een enkele uitzondering daargelaten. In het Nederlands van de 
Turkse spreekster wordt om die reden het woord fl es als /fi lès/ uitgesproken. Ook 
de uitspraak van zoekt en maakt wijkt om die reden af: ze spreekt het uit alsof ze de 
k en t van elkaar scheidt zonder heel duidelijk een klinker in te voegen: /zoek-t/ en 
/maak-t/. Ook hieraan gerelateerd is de afwijkende uitspraak van schr in een woord 
als schreeuwen. In het Standaardnederlands verdwijnt in de uitspraak van schr vaak 
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de /g/, waardoor schreeuwen vaak als /sreeuwen/ klinkt. De Turkse spreekster echter 
bezuinigt op een andere manier: zij zegt /scheeuwen/ en laat dus de /r/ wegvallen.

Het Turks kent geen sjwa-klank. De sjwa in een Nederlands woord als ‘gevon-
den’ wordt vermeden, en uitgesproken als: ‘givonden’ of soms ‘gvonden’. Dit gebeurt 
vooral met een sjwa in de eerste lettergreep. Aan het eind van een woord is de uit-
spraak van de sjwa kennelijk geen probleem.

Het Turks kent ook geen gespannen lange klinkers als de aa in ‘naartoe’. Dit is ook 
te horen in het Nederlands van de Turkse vrouw: zij zegt ‘nartoe’, waarbij ze de ‘a’ wel 
iets langer aanhoudt: ze maakt een ongespannen lange klinker.

De Turkse vrouw spreekt het veelgebruikte woord hondje uit als /honsje/. Net als 
bij de Marokkaanse vrouwen is de palatalisering, de uitspraak van de /j/, na de d/t, 
blijkbaar lastig. Er is echter wel een verschil: de Marokkaansen spraken het woord 
uit als /hontsj/ (let even niet op de afwezigheid van de sjwa). Het verschil tussen 
de manier waarop de Marokkaanse en Turkse spreeksters de klank /tj/ uitspreken 
is vergelijkbaar met het verschil tussen de beginklanken van de Engelse woorden 
chocolate en show, respectievelijk.

Voor de tweeklanken geldt net als bij de Marokkaanse spreeksters dat ze moeilijk 
zijn voor veel sprekers met een andere moedertaal dan het Nederlands. In plaats van 
de verklaring voor de problemen bij de invloed van de moedertaal te leggen, is het 
logischer om dit toe te schrijven aan kenmerken van de doeltaal, het Nederlands. De 
Turkse vrouw heeft  moeite met het woord uil, dat overigens ook een lastig woord is 
voor kinderen die het Nederlands als moedertaal verwerven. Ze spreekt het de ene 
keer uit als /ouwel/, zoals ook de Marokkaanse vrouwen de ‘ui’ uitspreken, en ze zegt 
ook wel eens /ui/, waarbij de problematische opeenvolging van ui en l op een andere 
manier wordt opgelost (door gewoon één van de klanken, de /l/, helemaal weg te 
laten).

 Uit voorgaande beschrijvingen blijkt dat de uitspraak van het Nederlands door 
de Turkse spreekster voor een belangrijk deel beïnvloed lijkt door kenmerken van 
het Turks, maar dat er ook kenmerken zijn die overeenkomen met de uitspraak van 
de Marokkaanse spreeksters en dus eerder veroorzaakt zijn door eigenschappen van 
het Nederlands dan door de moedertalen van de spreeksters. Het betreft  hier vooral 
de tweeklanken en de afwezigheid van palatalisering bij verkleinwoorden als hondje 
en jongetje.

Verschillen en overeenkomsten op het niveau van 
de woordvorming en woordvolgorde

Elders in dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van het bepaald 
lidwoord. Er zijn op twee niveaus afwijkingen van het Standaardnederlands te con-
stateren. In de eerste plaats wordt het lidwoord vaak weggelaten wanneer het vol-
gens de regels van het Nederlands wél gerealiseerd had moeten worden. In de tweede 
plaats wordt het bepaald lidwoord de overgegeneraliseerd en gebruikt op plaatsen 
waar het Nederlands het voorschrijft . Van beide verschijnselen hebben we verschil-
lende voorbeelden gevonden.
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Weglating van lidwoorden
Zowel de Marokkaanse als de Turkse vrouwen laten regelmatig lidwoorden weg. In 
het verhaal van de Marokkaans-Arabische spreekster krijgen de woorden hondje, 
jongetje en kikker zo goed als nooit het bepaald lidwoord (‘kikker weg’; ‘jongetje ook 
eh kikker zoeken’; ‘hondje hij ook kijken’). Voorbeelden van de spreekster van het 
Berber zijn: ‘hond gaat naar bos’ en ‘fl es is stuk’. En ook de Turkse spreekster laat 
vaak – maar niet altijd – het bepaald lidwoord weg: ‘springt uit fl es’; ‘hond ook zelfde 
roept’. Wanneer ze wél een lidwoord gebruikt is het bijna altijd die en zelden de: ‘die 
hondje wakker maken het kind.’ 

Overgeneralisatie van ‘de’
De enige omgeving waarin de Turkse vrouw het bepaalde lidwoord het correct ge-
bruikt is bij het zelfstandig naamwoord kind. Op ‘het kind’ na verschijnt alleen het 
bepaalde lidwoord die of de, ook als het in het Nederlands het zou moeten zijn (‘die 
hondje’ in plaats van ‘het hondje’).

De Marokkaanse vrouwen gebruiken nooit het, ook niet als het Nederlands het 
voorschrijft : ‘de water’, ‘de bed’, ‘de raam’.

Werkwoordsvormen
Het vervoegen van Nederlandse werkwoorden blijkt geen eenvoudige klus. Zowel 
de Marokkaanse vrouwen als de Turkse gebruiken erg vaak infi nitieven in plaats 
van vervoegde werkwoorden. Dit kan niet veroorzaakt zijn door het toepassen van 
regels uit de moedertaal: Berber, Marokkaans-Arabisch en Turks kennen alle drie 
een rijk vervoegingssysteem. Op de plaatsen waar zij in het Nederlands een infi nitief 
gebruiken, zouden ze in hun moedertaal een vervoegd werkwoord hebben gebruikt. 
Voorbeelden zijn: ‘wat hij zoeken?’; ‘ik zien’; ‘hondje hij ook kijken’; ‘misschien hij 
straks vinden’. Deze voorbeelden zijn afk omstig van de Marokkaanse vrouwen. In 
hun materiaal was slechts heel sporadisch een vervoegd werkwoord te vinden: ‘jon-
getje heb gevallen’; ‘hoe heet die’. In beide gevallen gaat het om veelvuldig gebruikte 
werkwoorden waarvan deze vervoegde vormen waarschijnlijk bekender en frequen-
ter zijn dan de infi nitiefvormen.

De Turkse vrouw gebruikt ook vaak infi nitieven, maar anders dan de Marok-
kaanse vrouwen hanteerde ze ook regelmatig verbogen vormen. Voorbeelden van 
gebruik van verbogen werkwoorden uit haar opname zijn: ‘het kind ligt in bed’ en 
‘hij kijkt’. Daarnaast komt ook het gebruik van infi nitieven voor: ‘hondje hij ook 
kijken’ en ‘hij steeds zoeken kikker’. Het is opvallend dat ‘kijken’ zowel als infi nitief 
als ook vervoegd wordt gebruikt. Het kan wijzen op het instabiele karakter van het 
Nederlands van deze generatie spreeksters, waarin verschillende vormen of ontwik-
kelingsstadia naast elkaar voorkomen. Wanneer we verderop in dit hoofdstuk een 
vergelijking met de tweede generatie maken, zal blijken dat het Nederlands van de 
tweede generatie veel stabieler is dan dat van de eerste generatie. Het zou ook kun-
nen dat de spreekster het werkwoord kijken goed kan vervoegen, maar in het geval 
waar de infi nitief kijken wordt gebruikt, eigenlijk een hulpwerkwoord had willen 
of moeten gebruiken en iets als: ‘hij probeert te kijken’ of ‘hij is aan het kijken’ had 
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willen zeggen. Op grond van deze beperkte data kunnen we hier nog niets defi nitiefs 
over zeggen. 

Woordvolgorde
Op het niveau van de woordvolgorde zijn er een paar opvallende zaken te noemen. 
Allereerst valt op dat het type afwijkingen van het Standaardnederlands soms wel 
en soms niet hetzelfde is voor de Marokkaanse en Turkse vrouwen, hoewel de moe-
dertalen van de Marokkaanse vrouwen erg van het Turks verschillen. Hieruit valt te 
concluderen dat zowel de moedertaal als de tweede taal invloed uitoefenen op het 
tweedetaalverwervingsproces. Dit gegeven lijkt een open deur, maar is toch onder-
werp van felle discussies geweest in de afgelopen decennia.

Tot in de jaren zeventig was er een stroming die ervan uitging dat problemen bij 
het leren van een tweede taal uitsluitend veroorzaakt worden door het toepassen 
van regels die de leerder uit de eerste taal kent. Dus als de twee talen heel verschil-
lend zijn, zou het leren van de tweede taal erg moeilijk zijn, terwijl bij talen die re-
latief dicht bij elkaar liggen het leren minder moeizaam zou gaan. Het soort fouten 
dat tweedetaalverwervers maken, zou vooral vanuit de moedertaal kunnen worden 
verklaard. Deze gedachtegang, ook wel interferentiehypothese of contrastieve ana-
lysehypothese genoemd, werd verworpen door de aanhangers van de generatieve 
benadering vanaf de jaren zeventig. Zij gingen er juist van uit dat kinderen die vanaf 
hun geboorte twee of meer talen aangeboden krijgen volgens het principe één ouder 
– één taal, beide talen van jongs af aan systematisch van elkaar kunnen scheiden. 
Het leren of verwerven van beide talen verloopt dan in principe niet anders dan de 
manier waarop kinderen één taal als moedertaal verwerven.

De laatste jaren wijst onderzoek echter uit dat dit ‘type’ tweetalige kinderen toch 
laat zien dat de talen elkaar beïnvloeden, bijvoorbeeld op plaatsen waar de delen 
van de grammatica’s van beide talen overlappen. Hulk en Müller hebben hierover 
gerapporteerd in 2000. Bovendien gaat de generatieve theorie in de taalkunde ervan 
uit dat invloed van de talen op elkaar aanwezig is als kinderen vanaf hun geboorte 
eerst één taal aangeboden krijgen en vanaf hun derde of vierde levensjaar een tweede 
taal. Zo heeft  Ineke van de Craats in haar proefschrift  uit 2000 overtuigend laten 
zien dat zowel moedertaal als tweede taal hun invloed uitoefenen op het tweedetaal-
verwervingsproces bij volwassenen. In onze analyse van de taaldata van Turkse en 
Marokkaanse eerste- en tweedegeneratiespreeksters van het Nederlands vinden we 
daar allerlei bevestiging voor. 

Zowel de Marokkaanse als de Turkse vrouwen hebben moeite met de plaats van 
het onderwerp en werkwoord ten opzichte van elkaar. In het Nederlands komt het 
werkwoord in hoofdzinnen altijd op de tweede plaats. Als er een bepaling vóór in de 
zin staat, betekent dit dat het werkwoord op de tweede plaats staat en het onderwerp 
daarna. In ‘ik kwam gisteren te laat’ staat het onderwerp vóór het werkwoord. In 
‘gisteren kwam ik te laat’ komt het onderwerp ná het werkwoord omdat er op de 
eerste plaats een bepaling staat. Een gemeenschappelijk kenmerk van de drie moe-
dertalen is dat ze allemaal een relatief vrije woordvolgorde kennen; daardoor is het 
moeilijk te achterhalen wat het precieze eff ect van deze talen is op het Nederlands 
van Marokkanen en Turken. Voorbeelden van afwijkingen hiervan door de Marok-
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kaanse en Turkse spreeksters (niet onderscheiden naar moedertaal omdat ze alledrie 
in gelijke mate hetzelfde type fouten maken) zijn: ‘wat hij zoeken?’; ‘daarna het kind 
ligt in bed’.

De Turkse en Marokkaanse vrouwen verwisselen niet alleen werkwoord en on-
derwerp in hoofdzinnen regelmatig van plaats, ze zetten het werkwoord ook vaak 
helemaal achter in de zin. In het Nederlands is dat de normale volgorde in bijzinnen 
(‘… dat zij hun kinderen verwennen’) of als er een hulpwerkwoord in de zin staat 
(‘Ik heb hem gisteren met zijn moeder bij school gezien’). In dat laatste geval staat 
het verbogen werkwoord (‘heb’) op de tweede positie, het deelwoord (‘gezien’) staat 
achterin. De spreeksters van de eerste generatie maakten echter regelmatig zinnen 
van het volgende type: ‘hondje hij ook kijken’; ‘jongetje ook eh kikker zoeken’; ‘hond 
ook zelfde roept’. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de spreeksters weten 
dat in het Nederlands het werkwoord vaak op de laatste plaats komt, maar de pre-
cieze regels voor werkwoordplaatsing (nog) niet verworven hebben. We vonden geen 
noemenswaardige verschillen tussen spreeksters van Marokkaanse talen of Turks.

Er zijn ook terreinen waarbij de afwijkingen van het Nederlands wél vanuit de 
moedertalen van de spreeksters kunnen worden verklaard. Het gaat hier met name 
om het weglaten van subjectpronomina en koppelwerkwoorden. Beide categorieën 
zijn voor het Nederlands verplicht en in de drie moedertalen mogen ze worden weg-
gelaten. 

Als het onderwerp een persoonlijk voornaamwoord (subjectpronomen) is, moet 
het in het Nederlands altijd worden gerealiseerd, want het specifi ceert persoon, getal 
en geslacht. Het Nederlandse vervoegde werkwoord draagt te weinig grammaticale 
informatie om zonder een expliciet onderwerp te kunnen. In veel andere talen, waar-
onder het Berber, Marokkaans-Arabisch en Turks, kent het werkwoord een rijke in-
fl ectie waaraan te zien is wat persoon, getal en geslacht zijn. Het uitdrukken van een 
subjectpronomen is in die talen eigenlijk dubbelop. Daarom wordt het weggelaten, 
behalve natuurlijk wanneer er nadruk op het onderwerp ligt. De drie spreeksters uit 
het onderzoek passen die regel van weglating echter ook wel eens in het Nederlands 
toe. Voorbeelden zijn: ‘wat doen?’ (betekenis: ‘wat doet hij?’); ‘kikker zoeken’ (bete-
kenis: ‘ze zoeken/ hij zoekt de kikker.’); ‘niet gevonden kikker’ (‘hij heeft  de kikker 
niet gevonden’).

Een koppelwerkwoord zoals we dat in het Nederlands kennen, bestaat niet in 
het Berber, Marokkaans-Arabisch of Turks. Een zin als ‘Jan is gek’ wordt in de drie 
moedertalen vertaald als het equivalent van ‘Jan gek’. In de taaluitingen van de drie 
spreeksters in het onderzoek kwamen we af en toe zinnen tegen als ‘en hondje ook 
bij’ (in plaats van ‘het hondje is er ook bij’); ‘hij steeds bezig’ of ‘hondje fl es in zijn 
kop’. Dit type zin is vanuit de moedertalen van de spreeksters te verklaren.

De laatste van de zojuist genoemde voorbeeldzinnen is interessant. De betekenis 
is omgekeerd van wat er in het Nederlands staat: de kop van het hondje zit namelijk 
in de fl es (daar heeft  hij hem in gestoken op zoek naar de kikker). De woordverbin-
ding ‘fl es in’ in ‘hondje fl es in kop’ refl ecteert hier precies de Turkse zinsvolgorde. 
Het Turks kent namelijk geen voorzetsels maar achterzetsels. Deze Turkse achter-
zetselvolgorde kwam nog een keer voor: ‘fl es in zit eh kikker’. In onderzoek van de 
eerder genoemde Ineke van de Craats komt naar voren dat Marokkaans-Arabisch 
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en Turks sprekende volwassen leerders van het Nederlands ook in bezitsconstructies 
heel vaak uitgaan van de structuur van de moedertaal. Een Nederlandse uiting van 
een Turkse spreker in haar studie was bijvoorbeeld: ‘die mijn vrouw oma andere 
man dochter’, hetgeen precies de Turkse volgorde weerspiegelt, terwijl de spreker 
bedoelde te zeggen ‘dat is de dochter van de tweede man van de grootmoeder van 
mijn echtgenote.’

Uit bovenstaande is duidelijk geworden dat het Nederlands van de eerstegenera-
tiesprekers in sommige opzichten door de respectievelijke moedertalen is beïnvloed, 
maar dat afwijkingen van het Standaardnederlands vaak ook te verklaren zijn vanuit 
kenmerken van het Nederlands zelf.

Nederlanders en het ‘allochtoon accent’

Er zijn, zo blijkt uit het bovenstaande, zowel in uitspraak als in grammatica, naast 
overeenkomsten ook grote verschillen tussen het Nederlands van eerstegeneratie-
Turken enerzijds, en dat van Marokkanen anderzijds. Toch hebben Nederlanders 
een perceptie van één enkele ‘allochtone’ variëteit van het Nederlands. Studies naar 
de perceptie van accenten van Doeleman (1998) en Jongenburger (2002) wijzen ook 
in die richting. Die perceptie is overigens aan evolutie onderhevig, want een jaar of 
dertig terug zouden autochtone Nederlanders, op het verzoek een ‘allochtoon’ na te 
doen (al was die term toen nog niet in zwang) een soort Surinaams accent imiteren 
(met duidelijke bilabiale /w/, spreek uit: oewee). Een paar decennia daarvoor zou 
men een Indisch accent ten beste geven. Maar op de vraag: ‘doe eens een alloch-
toon na’, brengen veel autochtone Nederlanders tegenwoordig een, naar men denkt, 
ongediff erentieerde Turko-Marokkaanse variëteit ten gehore. Dit laat zich het beste 
illustreren met een voorbeeld. Imitatie van ‘etnische’ variëteiten gaat vooral om uit-
spraak, en een klein beetje maar om woordenschat en grammatica, dus men kan 
zo’n voorbeeld het beste beluisteren. Bezoek daartoe de internetsite www.aliosram.
tk, en luister naar de tekst, gezongen op de wijs van Wim Sonnevelds ‘Het dorp’, die 
hieronder afgedrukt staat:

Th uis heb ik nog ansicht kaart waarop mijn vrouw staat met een baard in shoarma tent 
van Mohammet.
Mijn zoontje op gestolen fi ets die was gratis en voor niets goedkope slotje op gezet.
Deze dorp ik weet nog goed hoe die was, wij hadden huis met stroom en gas, mijn vrouw 
was hele dag aan het breien. Een trui van echte schapenwol. We dronken bier met alcohol, 
en zeg schat ik wil graag vrijen.

(refr.) Ik was heel blij dat ik hierheen kon komen naar deze mooie koude land. Maar ik had 
echt nooit kunnen dromen dat zo zou lopen uit de hand.

Ik ging toen werken in fabriek maar die machine was antiek. Dus ik zei baasje kom eens 
kijken. Moet jij eens zien hier die machien wil jij nieuwe kopen misschien maar baas zei je 
moet niet zeiken.

Wereldnederlands#3.indd   160Wereldnederlands#3.indd   160 30-03-2005   17:24:1330-03-2005   17:24:13



161

turks- en marokkaans-nederlands

Ik zeg machiene is echt gevaar straks zegt hij boem en lig ik daar en jij kan bellen ziekenwa-
gen. Ja dan zit ik in ziektewet en lig ik hele dag in bed en moet ik vrouw van alles vragen.

(refr.)

Nu is voorbij die mooie tijd, mijn vrouw die is nu uitgebreid, die wol en stokjes in de kast. 
De hele dag die kijkt tv en hele familie die kijkt mee en die dan echt heel enthousiast. Ja 
ik verlang weer naar die tijd dat vrouw die eten weer bereid en weer gaat vrijen en gaat 
brijen. Maar ja die heeft  een woord geleert die heet geëmancipeerd, ik denk ik ga rijen naar 
Turkije.

In dit lied van Ali Osram (volgens internet pseudoniem voor Gerard Egging) zijn in-
derdaad dingen te horen die zowel in de Turkse als de Marokkaanse eerstegeneratie-
variëteiten van het Nederlands voorkomen, zoals korte klinkers, (een /a/ maar geen 
/aa/, bijvoorbeeld) en een /sj/-klank, een overdreven ‘harde’ uitspraak van de Neder-
landse g. Ook zijn er dingen te horen die typisch zijn voor iedereen die Nederlands 
als tweede taal leert, zoals te vaak een -e achter alle bijvoeglijke naamwoorden zetten, 
vermijden van het lidwoord het, het weglaten van het als voorlopig onderwerp. Het 
gemengde karakter van dit door Osram ten beste gegeven Turko-Marokkaans ‘al-
lochtoon’ accent wordt nog versterkt door de plaatjes die dit lied begeleiden: foto’s 
van zowel Noord-Afrikaanse als Turkse scènes.

Ook cabaretiers als Jörgen Raymann (als het personage Ahmet) en Najib Am-
hali (zelf van Marokkaanse afk omst) hanteren vaak een ‘allochtoon’ accent in hun 
conferences, maar bij hen gaat het dan om een accent met veel meer Marokkaanse 
kenmerken. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan het feit dat deze cabaretiers beter 
weten wat er zoal speelt onder de groeperingen die zij imiteren, en dus weten dat het 
Marokkaanse accent zich prominenter manifesteert. 

Het Nederlands van de tweede generatie

Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse verschillen 
en overeenkomsten op het niveau van de uitspraak

De Turkse en Marokkaanse vrouwen van de eerste generatie van wie de Nederlandse 
uitspraak hierboven is beschreven, hebben elk dochters die in Nederland zijn gebo-
ren. Deze dochters hebben tot ze naar school gingen veel of misschien zelfs uitslui-
tend respectievelijk Berber, Marokkaans-Arabisch en Turks geleerd. Voor alledrie 
geldt dat het Nederlands inmiddels de dominante taal is geworden. Om een vergelij-
king te kunnen maken is van elk van hen ook een kikkerverhaal opgenomen. 

Een opvallend verschil tussen de eerste en de tweede generatie is de eerder ge-
noemde mate van variatie bij dezelfde spreker. Eerstegeneratiesprekers zijn minder 
zeker van hun taal, en proberen vaak meerdere ‘oplossingen’ uit, zoals verschillende 
uitspraken van dezelfde klank. Een goed voorbeeld is het woord uil, dat door de 
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Turkse spreekster op verschillende manieren werd uitgesproken. Tweedegeneratie-
sprekers zijn meer systematisch in hun taalgewoonten.

De Marokkaanse tweedegeneratiespreeksters
Natuurlijk verschillen Marokkaanse Nederlanders van de tweede generatie enorm 
van elkaar. De kenmerken die we hier presenteren, gelden uiteraard niet voor ieder-
een en kunnen niet gegeneraliseerd worden naar andere tweedegeneratiesprekers. 

De Arabischtalige Marokkaanse dochter was op het moment dat de opname werd 
gemaakt twaalf en zat in de eerste klas van het vmbo-t. De dochter van de Berber-
sprekende vrouw was 26 en had in Nederland een universitaire studie afgerond.

Uiteraard spaken de in Nederland opgegroeide dochters het Nederlands vloeiend 
en hadden ze in tegenstelling tot hun moeders geen woordvindingsproblemen. 

Beide dochters spreken de sjwa net als hun moeders minder uit dan moedertaal-
sprekers van het Nederlands: jongetje wordt als /jongtsj/ uitgesproken, en ook zeggen 
ze /gvangen/ in plaats van gevangen. Terecht wordt als /trecht/ uitgesproken. De g en 
de z spreken ze net zo uit als hun moeders dat doen: de g is hard en de z is scherp en 
zeer stemhebbend. Net als de moeders spreken de dochters de stemloze medeklin-
ker die voorafgaat aan de z stemhebbend uit, in plaats van wat in het Standaardne-
derlands gebruikelijk is, namelijk als de stemloze /s/. Een voorbeeld is ‘boos op z’n 
(/opse/) hond’, door de Marokkaanse Arabisch sprekende dochter uitgesproken als 
/obze/.

De uitspraak van de ij (of ei) in het Nederlands varieert enorm. Hierboven zagen 
we al de verschillende uitspraken van de Marokkaanse en Turkse spreeksters, name-
lijk als respectievelijk /eeij/ en /ai/ of /aai/. In het Nederlands in het algemeen is een 
verandering van de uitspraak waar te nemen waarbij de traditionele /ij/ uitspraak 
steeds vaker vervangen wordt door /aai/, door Jan Stroop een kenmerk van het Pol-
dernederlands genoemd (zie verder http://cf.hum.uva.nl/poldernederlands/). De Ma-
rokkaanse dochters uit ons onderzoek lijken zich daar weinig van aan te trekken: zij 
spreken de ij uit op de traditionele, Standaardnederlandse manier die door sommige 
moedertaalsprekers zelfs als bekakt wordt gekarakteriseerd.  In alle voorkomende 
contexten produceren zij een tongpunt-r ofwel rollende r. 

  In andere data (beschreven in Boumans et al. 2001) viel ons bij tweedegeneratie-
Marokkaanse Nederlanders vaak een verlenging van de beklemtoonde klinker op 
om een intensievere betekenis aan een bepaald woord te geven: geheimziiiiinig (heel 
geheimzinnig); dat was vroeoeoeoeoeger (heel lang geleden). 

In haar onderzoek uit 2004 onder drie jonge Marokkanen in Nijmegen signa-
leerde Esther van Krieken bovendien nog de uitspraak van de s als /sj/ bij haar infor-
manten, vooral als die voor een l, een g, of een n werd uitgesproken. Ook werden een 
t en een j die op elkaar volgen in een woord als beetje of een woordverbinding als dat 
je vaak uitgesproken met een extra /s/ ertussen: /beetsje/, /datsje/. 

Opvallend is dat Van Kriekens informanten ook veel Nijmeegse dialectkenmerken 
vertoonden. Een voorbeeld daarvan is de r, die door onze informanten consequent 
als een tongpunt-r wordt gerealiseerd, waar haar informanten de klank ook vaak als 
een Nijmeegse huig-r uitspreken. Dit geeft  maar weer eens aan hoe sterk lokaal en 
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regionaal gekleurd de Turks/Marokkaanse etnolecten kunnen zijn en hoeveel onder-
zoek er nog nodig is om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen.

De Turkse tweedegeneratiespreeksters 
In het Nederlands van de Turkse dochter hebben we niets kunnen vinden wat niet 
Standaardnederlands was. Vijf moedertaalsprekers van het Nederlands aan wie de 
bandopname is voorgelegd, verklaarden unaniem dat deze spreekster een moeder-
taalspreekster van het Nederlands moest zijn. Hoewel het interessant zou zijn om 
nu in te gaan op de achtergrond en redenen waarom de ene tweedegeneratiespreker 
wél een herkenbaar accent heeft  en de andere niet, laten we die kwestie hier onaan-
geroerd. Een veel grootschaliger onderzoek zou nodig zijn om daar ook maar enige 
steekhoudende uitspraak over te kunnen doen. In ieder geval blijkt ook uit dit kleine 
testje dat er kennelijk sprake is van een duidelijk herkenbaar Marokkaans accent 
(dat ook door niet-Marokkanen soms gebruikt wordt), terwijl althans deze Turkse 
spreekster geen specifi eke uitspraakkenmerken had.

Syntactische variatie

Eind jaren negentig en begin 2000 volgden twee van ons met een etnologe een hechte 
vriendengroep van acht jongens van rond de twintig jaar oud, van Marokkaanse, 
Turkse en Surinaamse herkomst, tijdens een buurtonderzoek in de Utrechtse wijk 
Lombok. Het verslag is in de literatuur achterin opgenomen onder Boumans et al., 
2001. Op de gesprekken die wij toen gevoerd en opgenomen hebben, zijn de meeste 
van onderstaande observaties over syntactische variatie gebaseerd (Cornips 2002). 
Daarnaast presenteren we syntactische verschijnselen uit een corpus Turks-Neder-
lands en Marokkaans-Arabisch-Nederlands in respectievelijk Tilburg en Nijmegen, 
beschreven door Nortier en Backus (1997). Tevens beschikken we over een corpus 
van moppen, dat eind jaren negentig verzameld is onder autochtone en allochtone 
kinderen tijdens hetzelfde buurtonderzoek (Cornips 2001). Ook refereren we aan de 
hierboven ook vermelde studie van Esther van Krieken. Ten slotte presenteren we de 
resultaten van een experimenteel onderzoek naar de verwerving van het grammati-
caal geslacht van het bepaald lidwoord door onder andere Marokkaanse en Turkse 
kinderen tussen drie en negen jaar oud (Cornips en Hulk 2005).

We willen hier benadrukken dat al het Nederlands dat hieronder besproken 
wordt, slechts een onderdeel vormt van het hele Nederlandse repertoire waarover 
onze informanten kunnen beschikken. 

Het bepaald lidwoord
De jongeren in de Utrechtse wijk Lombok variëren in het gebruik van kleine woord-
jes. Daarin verschillen zij minimaal van hun leeft ijdsgenoten van Nederlandse her-
komst. Cengiz, van Turkse herkomst, zegt het lidwoord de waar in het Nederlands 
het bepaalde lidwoord het vereist is. Cengiz gebruikt veel woorden die in het Neder-
lands onder het-woorden vallen, als de-woorden. Zo zegt hij:

Aan de uitgaansleven in Utrecht? 
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Dan is eh zitten we in de laatste jaar. 

Cengiz is niet de enige die dit doet. Ook de andere jongens gebruiken vaker de in 
plaats van het. Hieruit blijkt dat dit verschijnsel niets met de Turkse achtergrond 
van Cengiz te maken heeft , aangezien de andere jongens niet Turks maar Berber 
en/of Marokkaans-Arabisch spreken. Zo zegt Abdelkhalek (Marokkaans, spreekt 
Berber):

We vinden wij toch altijd da’s altijd de de serieuze type, da’s altijd de meest serieuze type.

En Anouar (Marokkaans):

Maar ja wij noemen hem ook eh zeg maar de man met de boek.  

De andere jongeren geven dus ook de voorkeur aan het bepaalde lidwoord de in 
plaats van het. De voorkeur voor de in plaats van het is niet zo verwonderlijk als we 
weten dat in het Nederlands slechts één op de vier zelfstandig naamwoorden een het-
woord is en dat naamwoorden in het meervoud alleen met het lidwoord de of géén 
lidwoord krijgen, gecombineerd kunnen worden. 

Een bloemlezing (hieronder woordelijk weergegeven) uit de forumpagina’s van ama-
zigh.nl (voor Berbersprekenden) en lokum.nl (voor Turkssprekenden) laat ook zien 
dat zowel mensen met Turkse, als mensen met Berber-achtergrond de in plaats van 
het gebruiken:

Jammer ik dacht dat jij foto-model zocht. (…) En over de modellen werk  gesproken…
mmmm ik moet er nog even ’n nachtje over slapen. [Idir, Amazigh.nl]
Ik vraag je wat was de doel van de Nederlandse soldaten in Srebrenica, [Arif, lokum.nl]
Wat kan de Nederlandse leger doen? [Laz, lokum.nl]
Jij hebt voor de christendom gekozen fi jn voor je dan. [Laz, lokum.nl]

Soms gebruiken de jongeren ook het-woorden voor de-woorden, maar dat is vrij mi-
nimaal:

Had ze ook een discussie over eh, precies, over over iets van het cultuur van ons, van het 
uithuwelijken. [Anouar, Marokkaans] 
Ik vind het sfeer niet zo. [Anouar, Marokkaans] 
En eh ik denk dat dat toch meer komt door het trots. [Anouar, Marokkaans]
Maar het nadruk is meer op eh op tekst gewoon op tekst het moet om de tekst  gaan. 
[Deniz, Turks]
Die zit ook voor het eerste keer. [NN, Turks]

Ook gebruiken ze soms het aanwijzend voornaamwoord die in plaats van dat voor 
naamwoorden die onzijdig zijn:
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Ja, bij die ziekenhuis. [NN, Turks]
Nee, want die meisje van wie jullie (…). [NN, Turks]

Soms gebruiken ze het betrekkelijk voornaamwoord die in plaats van dat:

Ziet daar een aapje die in zijn neus zit. [NN, Marokkaans]

Het grammaticaal geslacht van het naamwoord is in het Nederlands niet alleen te 
zien aan het bepaald lidwoord de of het, maar onder andere ook aan het bijvoeglijk 
naamwoord als het zelfstandig naamwoord onbepaald is. Opvallend is dat Aziz [Ma-
rokkaan] een uitgangs-e achter het adjectief Marokkaans plakt. Hij zegt het volgende 
over zijn toekomst:

Als ik ooit met een Marokkaanse meisje ga trouwen.

Anouar [Marokkaans] doet dat ook bij klein en verkeerd:

Als ze maar een kleine verkeerde ding doen, dan ben ik meteen pissig.

Jongeren van zowel Marokkaanse als Turkse herkomst zeggen:

Nou kijk, zoals in Utrecht eh gezellige sfeertje ja. [Anouar, Marokkaans]
Ik kom heel weinig tegen, echt heel weinig, (…) met een Turkse meisje omgaat. [Anouar, 
Marokkaans]
Welke vers bedoel je? [Deniz, Turks]
Ligt eraan op welke niveau voordat ze, hè (…) [NN, Turks]
Volgende dag, nieuwe avontuur. [Cengiz, Turks]
He, Turkse feest? [Metin, Turks]
Hebben ze al sowieso een grote, grote voordeel. [Noureddine, Marokkaans]

Ook deze toevoeging van het kleine element -e laat zien dat de jongens het- als de-
woorden behandelen. Immers, in het Nederlands krijgt een bijvoeglijk naamwoord 
een -e aangeplakt, tenzij het naamwoord een enkelvoudig, onbepaald het-woord is:

het-woord     de-woord
groot/grote: een groot huis (i.p.v. grote)  een grote tafel (i.p.v. groot)
goed/goede: een goed huis (i.p.v. goede)  een goede tafel (i.p.v. goed)

Deze regels zijn echter behoorlijk ingewikkeld. Hoewel het onderscheid tussen on-
zijdig en mannelijk/vrouwelijk in het Standaardnederlands nog duidelijk aanwezig 
is bij de keuze van het bepaalde lidwoord (de of het), vervult dit onderscheid voor de 
betekenis geen rol. Inhoudelijk onmiskenbaar vrouwelijke woorden als meisje of wijf, 
bijvoorbeeld, zijn onzijdig wat hun vorm betreft , want het zijn het-woorden. Gram-
maticaal geslacht wordt daarom door Bennis e.a. (2004) een soort blindedarm van het 
Standaardnederlands genoemd. Het zit er wel, maar het heeft  geen duidelijke functie 
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of betekenis meer. Het is een betekenisloos restant van een taalveranderingsproces. 
Het blijkt nu dat kinderen van Marokkaanse en Turkse herkomst (evenals van Suri-
naamse en menig andere herkomst) het onderscheid tussen het en de-woorden niet 
volledig meer verwerven (Hulk en Cornips 2005). Dit heeft  zeker te maken met het 
feit dat dit onderscheid niet aan betekenis gerelateerd is, dus met andere woorden, 
overbodig is geworden, net als een blindedarm dat is in een mensenlichaam. 

Bovendien is voor het leren of verwerven van dit onderscheid een groot aanbod 
van het-woorden noodzakelijk. Zelfs eentalige kinderen die het Nederlands leren, 
hebben het onderscheid tussen de en het pas goed verworven op hun zesde levensjaar. 
We weten uit onderzoek dat als eentalige kinderen al met een bepaald verschijnsel 
moeilijkheden hebben, dit zeker geldt voor twee- of meertalige kinderen. Aangezien 
het aanbod aan het-woorden in het Nederlands niet groot is, is het onderscheid haast 
niet meer te verwerven. 

De kleine woordjes ‘er’ en ‘het’
Het kan soms ontbreken als het zelfstandig gebruikt wordt in diverse functies, bij-
voorbeeld als het niet als onderwerp aan het begin van de zin staat:

In Turkije maakt niet uit. [NN]

Als lijdend voorwerp:

Marokkaanse of Turkse meisjes die begrijpen niet zo. [NN]

Als deel van staande uitdrukking:

Nou, daar zijn wij dus helemaal niet mee eens. [NN]

In Nijmegen vindt Esther van Krieken (2004) in het Nederlands van Marokkaanse 
jongeren:

Ze komen minder in aanraking mee. [informant N.] 
Vooral als je niet mee opgegroeid bent. [informant H.] 

Naamwoorden met een bepaald of onbepaald lidwoord spelen ook een belangrijke 
rol bij zogenaamde ‘er-zinnen’. In er-zinnen mogen wel onbepaalde naamwoorden 
zoals een kleine koning voorkomen: ‘Er was eens een kleine koning…’ maar geen 
bepaalde naamwoorden zoals ‘Er was eens de kleine koning…’ We weten uit taalver-
wervingsliteratuur hoe moeilijk dit verschijnsel is voor iedereen die het Nederlands 
als tweede taal moet leren. Hoezeer de jongens vloeiend Nederlands spreken, blijkt 
wel uit het feit dat zij dit onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde naamwoorden 
in er-zinnen probleemloos toepassen. De jongeren maken een correct onderscheid 
tussen het gebruik van géén lidwoord en bepaald lidwoord in er-constructies, zoals 
bij een naamwoord in het meervoud zonder lidwoord: 
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Maar er zijn ook altijd mensen die ja die je toch ook vrienden noemt. [Abdelkalek, Marok-
kaans]

En dat doen ze ook met een onbepaald naamwoord:

En eh d’r zijn er een paar die dat niet hebben. [Abdelkhalek, Marokkaans]
Dan zat er een jongen bij… [Anouar, Marokkaans]

Of bij bevraging van het onderwerp in de hoofdzin met wat:

Wat gebeurt er dan allemaal? [Aziz, Turks]

Hulpwerkwoorden 
Incidenteel gebruiken de jongeren het hulpwerkwoord doen dat afwijkt van het Stan-
daardnederlands, hoewel het in gesproken Nederlands vaak voorkomt, zoals in:

Dan doe je al denken dat Lombok criminele wijk is enzo. [Metin, Turks]
Eh, eh, zwemmen, en naar het strand, en dan hadden we deden we iedere keer uitgaan. 
[Anouar, Marokkaans]

In Nijmegen komt voor:

Hij doet hard werken. [N., Marokkaans]
Maar in het algemeen doe ik gewoon voetballen. [C., Marokkaans]

Het moppencorpus laat zien dat kinderen tussen zes en veertien jaar erg vaak het 
hulpwerkwoord gaan gebruiken als ze verhalen of mopjes vertellen:

Toen gingtie ’m opruimen, zei oma: ‘Ruim ’m niet… Ruim ’m niet op. [Umit, Turks]
En gingtie nee zeggen. [Younes, Marokkaans]

Wederkerend voornaamwoord
Vaak gebruiken de jongeren geen wederkerend voornaamwoord bij bijvoorbeeld een 
werkwoord als zich bemoeien. Ook bij het werkwoord irriteren, dat tegenwoordig 
steeds vaker als wederkerend werkwoord zich irriteren aan gebruikt wordt, laten ze 
het wederkerend voornaamwoord weg. Voorbeelden hiervan zijn:

Ehm, nee, meestal eh bemoeit de hele groep mee. [Anouar, Marokkaans]
En dat ik hoor dan anderen ook bijvoorbeeld aan hun broers irriteren, zomaar. [Anouar, 
Marokkaans]
En eh zo is het gewoon heel onbewust gegaan dat dan dat de mensen gingen verspreiden. 
[Abdelkhalek, Marokkaans] 
Iedere gezin die let op mekaar en daardoor moet je zelf bewapenen zeg maar als het ware. 
[Cengiz, Turks]
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Dialect- of regionale kenmerken
Het Nederlands van de Marokkaanse en Turkse jongeren in Utrecht laat ook ken-
merken van het gesproken substandaard Nederlands zien. Wat valt er in Utrecht te 
beluisteren? De jongeren gebruiken hun als meervoudig onderwerp:

Die waren er wel bij maar hun hebben niets gedaan. [Anouar, Marokkaans]

Af en toe wordt ze eige voor zelf of zich(zelf)gebruikt en wordt hij/zij heb voor hij/zij 
heeft  gezegd:

Hij heb zijn eigen goed drin gedraaid. [Noureddine, Marokkaans]

De werkwoorden kunnen (‘in staat zijn tot’) en kennen (‘bekend zijn met’) worden 
soms afwijkend van het Standaardnederlands gebruikt:

Soms ken je d’r gewoon niets aan doen. [NN]
Maar ja dan moet je een vaste klant zijn, dat ze jou kunnen. [Anouar, Marokkaans]

Cengiz [Turks] zegt onder andere ‘het wijk’. Het onzijdige grammaticale geslacht 
van het naamwoord ‘wijk’ is een echt Utrechts dialectkenmerk.

De tweede generatie en de diverse variëteiten van het Nederlands

Als je als autochtoon bij een bushalte een groep allochtone scholieren hoort praten, 
valt je vaak sterk een accent en het gebruik van bepaalde (onverstaanbare) woorden 
op. Kom je een van hen even later tegen in zijn/haar bijbaantje als caissière bij de 
supermarkt, dan is er vaak van dat accent niet zoveel meer over. Blijkbaar is het een 
keuze om ‘allochtoons’ te praten. Zo spreken Marokkaanse jongeren, bijvoorbeeld, 
vaak Nederlands met een herkenbaar Marokkaans accent, maar kunnen naar belie-
ven besluiten dat niet of minder te doen, zoals ook blijkt uit het volgende citaat uit 
het eerdergenoemde interview:

Naser: (19-jarige gymnasiast met Afghaanse achtergrond):
Maar wij hebben één Marokkaan in de klas en die doet het nooit (met een Marokkaans 
accent praten – red.). Die heeft  er denk ik geen zin in.
Sevtap: Ik weet wie dat is.
Naser: (…) Nee, die wil ’t gewoon niet – ah, wèl af en toe met mij maar niet met andere eh… 
Nederlanders. Misschien wil-ie dat niet.
Sevtap: Ik zag ’m laatst bij de Bijenkorf. Echt zo’n ingeburgerde gast!

‘Allochtoon Nederlands’ van de tweede 
generatie is vooral Marokkaans-Nederlands

De meeste jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn in Nederland 
geboren en van jongs af aan in contact geweest met het Nederlands. Voor een aantal 
van hen geldt weliswaar dat ze pas op school met Nederlands in aanraking kwamen, 
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maar voor de meesten is het Nederlands altijd al een vertrouwde – zo niet de enige 
– taal geweest. Als het Nederlands van deze jongeren dus afwijkt van de standaard, 
kan dat niet zomaar op het conto van een onvolledige verwerving van het Neder-
lands worden geschreven. Er moet iets anders aan de hand zijn. Wat is dat dan?

Steeds vaker valt te beluisteren dat ook andere ‘allochtone’ jongeren in hun Ne-
derlands kenmerken van het Marokkaans-Nederlands vertonen, zoals de eerder 
genoemde sterk stemhebbende uitspraak van de z en de tongpunt r. De auteurs ob-
serveerden dat, in ieder geval in de stad Utrecht, onder meer groepen Turkse meisjes 
en Griekse jongens met een Marokkaans accent praatten. Ook Marokkanen die van 
zichzelf al een Marokkaans accent hebben, dikken dit vaak aan als ze deze variëteit 
spreken. In een studie van Nortier waarover in 2001 een publikatie verscheen, doen 
een paar jeugdige autochtone informanten een accent na dat zij ‘Murks’ (een samen-
voeging van Marokkaans en Turks) noemen, terwijl ze in feite een Marokkaans ac-
cent imiteren, dat echter in hun perceptie zowel Marokkaans als Turks is. Dat geeft  
maar weer aan hoe prominent dit accent zich manifesteert en hoezeer het ook niet 
alleen maar met Marokkanen geassocieerd wordt. 

Schoolenquêtes, uitgevoerd op middelbare scholen door Nortier in 2001 en Ver-
meij in 2004, wijzen uit dat naast Surinaamse ook Marokkaanse woorden een be-
langrijk onderdeel uitmaken van straattaal. Straattaal komt niet helemaal overeen 
met ‘allochtoon Nederlands’, maar vertoont wel overlap (zie hieronder). De Marok-
kaanse variant van het Nederlands lijkt anno 2005 in toenemende mate gebruikt te 
worden om een identiteit als Marokkaan, of als niet-autochtoon in het algemeen, tot 
uitdrukking te brengen. Een Turkse jongere zal voor dat laatste niet een Turks accent 
gebruiken, maar een Marokkaans. Met het nodige voorbehoud lijkt het er dus op dat 
er een soort van ‘standaard-etnisch Nederlands op Marokkaanse grondslag’ aan het 
ontstaan is.

Het Marokkaans domineert dus; hoe komt dat? Hierin zouden diverse factoren 
een rol kunnen spelen. Allereerst is het niet verbazingwekkend dat er geen opval-
lend Turks accent is ontstaan. Turkse jongeren spreken immers gewoon Turks (vaak 
gemengd met Nederlands, een verschijnsel dat codewisseling wordt genoemd) als ze 
zich Turks willen voelen. Het Marokkaanse accent reserveren Turkse jongeren dan 
voor het uitdrukken van een ‘allochtone’ identiteit. Voor Marokkanen, die vanwege 
hun specifi eke en complexe taalachtergrond (zie boven) vrijwel volledig op het Ne-
derlands zijn overgegaan, geldt dan misschien sterker dan voor Turken de behoeft e 
aan een Nederlands ‘met een eigen gezicht’ om uitdrukking te geven aan de eigen 
identiteit. 

Dat het ook anders kan lopen, blijkt uit de situatie in Duitsland, in een stad als 
Hamburg, waar in bepaalde wijken onder jongeren Turks wordt gesproken, ook door 
niet-Turken! (zie Dirim en Auer 2004). De motivatie voor niet-Turken om Turks te 
leren is heel divers: gevoelens van solidariteit (onder mede-moslims), bewondering 
voor de onderlinge solidariteit van Turken (onder Duitsers), en, heel pragmatisch: 
in sommige wijken is het eenvoudig noodzakelijk om Turks te leren om je staande 
te houden in het dagelijks leven aldaar. De Turkse groep is dus heel nadrukkelijk 
aanwezig in sommige wijken. 
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En hoe zit dat dan in Nederland? Er zijn in Nederland anno 2004 ongeveer 350.000 
mensen met een Turkse achtergrond en 305.000 met een Marokkaanse. Hoewel de 
omvang van de Turkse en de Marokkaanse gemeenschappen in Nederland onge-
veer vergelijkbaar is, loopt dit lokaal sterk uiteen. Maar een numeriek overwicht kan 
niet steeds de oorzaak zijn, al geldt voor een stad als Utrecht, waar we de meeste 
observaties gedaan hebben, wel dat er meer Marokkanen dan Turken wonen. Wat 
waarschijnlijk wel een rol speelt, is dat de Marokkaanse tweede generatie zich na-
drukkelijk laat horen en zien in de Nederlandse samenleving. We geven hier enkele 
voorbeelden die dat illustreren:
– Het Marokkaanse stempel op de jeugd-muziekcultuur (hiphop) is groot. Turkse 
jongeren zijn veel minder actief in de hiphoprage. Enquêtegegevens van een Utrecht-
se school laten zien dat Marokkaanse leerlingen veel meer dan Turkse scholieren 
van hiphop en rap houden. Turkse leerlingen geven de voorkeur aan Turkse muziek 
(Boumans et al. 2001). Die voorkeur vertaalt zich ook in een nadrukkelijke Marok-
kaanse aanwezigheid in de Nederlandse hiphop-scene (Ali B, THC, Raymzter, etc.). 
– Marokkaanse jongeren fi gureren nogal nadrukkelijk en vrijwel permanent in de 
Nederlandse media, waarbij positieve rollen in de minderheid zijn.
– Een aantal belangrijke Nederlandstalige schrijvers is van Marokkaanse afk omst. Er 
zijn nauwelijks Turkse auteurs die in het Nederlands schrijven.

Een dergelijke nadrukkelijke aanwezigheid is waarschijnlijk instrumenteel bij het 
creëren van wat sociolinguïsten ‘verborgen prestige’ noemen van het Marokkaans-
Nederlands.

Maar behalve de zichtbaarheid en hoorbaarheid van de Marokkaanse jongeren 
zou er nog wel eens een andere factor cruciaal kunnen zijn in het ontstaan van een 
‘standaard-etnisch Nederlands op Marokkaanse grondslag’: het is in Nederland 
niet zo gemakkelijk om als allochtoon trots en zelfb ewust een eigen weg in te slaan 
waarin de eigen taal, cultuur en godsdienst een prominente en zichtbare plaats heb-
ben. De autochtone publieke opinie is over het algemeen niet gecharmeerd van wat 
wordt gezien als on-Nederlandse en afwijkende uitingen van de eigen identiteit van 
migranten. Het leren en spreken van de eigen taal wordt ontmoedigd, subsidies om 
binnen de eigen groep aan enige vorm van ontwikkeling te doen zijn teruggedraaid. 
Tegenover de islam stond vóór 2 november 2004, de dag waarop Th eo van Gogh 
vermoord werd door een fundamentalistische moslim, de gemiddelde autochtone 
Nederlander al beslist niet positief. Zo stelt Peter Kanne in ‘Gevoelens van autoch-
tone Nederlanders t.o.v. allochtonen & Moslims’, nipo-onderzoek in opdracht van de 
Volkskrant, op 21 juni 2004: 

Op de vraag ‘Staat u in zijn algemeenheid positief of negatief tegenover Moslims in Neder-
land?’ antwoordt bijna de helft  (47) neutraal. Het aandeel dat aangeeft  (zeer of enigszins) 
negatief te staan ten opzichte van Moslims (36) is ruim twee keer groter dan het deel dat 
een (zeer of enigszins) positieve houding aanneemt (…).

Hoe het er sinds 2 november 2004 voorstaat laat zich raden. Ook blijkt dat autoch-
tone Nederlanders de verschillende groepen migranten, Turken en Marokkanen bij-

Wereldnederlands#3.indd   170Wereldnederlands#3.indd   170 30-03-2005   17:24:1930-03-2005   17:24:19



171

turks- en marokkaans-nederlands

voorbeeld, niet of nauwelijks uit elkaar kunnen houden. Het resultaat zou wel eens 
kunnen zijn dat de diverse groeperingen in elkaars armen worden gedreven. 

De 17-jarige Marokkaanse vwo-scholiere Samira verwoordt het, tijdens bovenge-
noemd interview, als volgt:

’t Opmerkelijke is dat toch die buitenlanders met elkaar omgaan al ben je Turks of Marok-
kaans, ze gaan toch met elkaar om.

En de 19-jarige Afghaanse gymnasiast Naser zegt:

Ik voel me ook een beetje aangesproken als Marokkanen uitgescholden worden. Ik ben ook 
een buitenlander.

Het zijn maar twee voorbeelden, maar ze zouden illustratief kunnen zijn voor een 
tendens. Het zou niet uniek zijn, zoals ook blijkt uit een meer dan twintig jaar oude 
studie van LePage en Tabouret-Keller (1985): daarin wordt beschreven hoe West-In-
diërs in Groot-Brittannië oorspronkelijk gezien werden als afk omstig van specifi eke 
eilanden, bijvoorbeeld Jamaica. Door de houding van veel Britten echter ontwikkel-
de zich het idee van een gemeenschappelijke vijand, waardoor een nieuwe algemeen 
West-Indische identiteit kon ontstaan, waaraan de specifi eke eilandidentiteit onder-
geschikt werd. Iets dergelijks zou zich in Nederland kunnen ontwikkelen onder uit-
eenlopende groepen migranten. Ook zij zouden zich onder druk steeds meer als één 
groep allochtonen kunnen gaan manifesteren in plaats van als Turken, Marokkanen, 
Afghanen, etc. Deze tendens is in ieder geval hier en daar op middelbare scholen 
onder jongeren gesignaleerd.

Wat heeft  dit alles voor gevolgen voor taal? Doordat verschillende groepen mi-
granten steeds meer op elkaar aangewezen raken, zullen ze ook gemeenschappelijke 
groepskenmerken willen en gaan vertonen waarmee ze zich gezamenlijk onderschei-
den van de dominante (Nederlandse) groep. Scholieren op gemengde middelbare 
scholen, bijvoorbeeld, melden dat tijdens de pauzes het steeds vaker voorkomt dat 
de autochtone Nederlanders bij elkaar aan een tafel zitten en een tafel verderop de 
allochtonen. Natuurlijk is het niet zo dat dit voor alle scholen en alle leerlingen geldt, 
maar het lijkt een tendens te zijn. Sevtap, de 17-jarige Turkse vwo-leerlinge, zegt hier-
over:

Maar je ziet gewoon echt daar zitten de allochtonen, daar zitten de Nederlanders, weer 
allochtonen, en weer Nederlanders, dat is gewoon zo.

Zoals de Britse West-Indiërs in het voorbeeld hierboven zichzelf steeds meer als één 
groep gingen beschouwen, zo lijkt dat ook het geval te zijn met de allochtone jon-
geren uit de citaten hierboven. In ieder geval wel naar de (autochtoon Nederlandse) 
buitenwereld toe. Het valt te verwachten dat de groepsvorming door leden van ver-
schillende etnische groepen ook weerspiegeld zal worden in het taalgebruik. 
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Kenmerken van de Marokkaans-Nederlands woordenschat

Het lijkt er dus op dat er een Marokkaans-Nederlandse ‘etnische variëteit’ aan het 
ontstaan is, die ook door niet-Marokkanen gebezigd wordt. Wat is er, behalve de 
hierboven beschreven kenmerken van de uitspraak en grammatica, verder nog be-
kend over de variëteit?  

Het aandeel Marokkaans en Nederlands in gesprekken tussen Marokkaanse jon-
geren varieert natuurlijk van persoon tot persoon en van gesprek tot gesprek. In de 
meeste gevallen gaat het evenwel om overwegend Nederlandstalige gesprekken waar 
Arabische uitdrukkingen en woorden in voorkomen. Het onderzoek (Boumans et al. 
2001) dat de basis vormt voor dit gedeelte is overigens uitgevoerd onder sprekers van 
het Marokkaans-Arabisch, niet van het Berber. De meeste Arabische elementen die 
voorkomen in gesprekken die verder helemaal in het Nederlands plaatsvinden, val-
len in twee categorieën. Er zijn leenwoorden die nodig zijn om typisch Marokkaanse 
of islamitische concepten uit te drukken, en er zijn woorden en uitdrukkingen die 
van belang zijn voor de organisatie en de sfeer van het gesprek.

Cultuurspecifi eke concepten

De eerste categorie van cultuurspecifi eke concepten ligt voor de hand. In gramma-
ticale zin gaat het om inhoudswoorden, meestal zelfstandig naamwoorden en soms 
bijvoeglijk naamwoorden. Het gaat bijvoorbeeld om namen voor Marokkaanse ge-
rechten of islamitische gebruiken, of voorwerpen en plaatsen die ze van de vakanties 
in Marokko kennen. In de voorbeelden hieronder praat Anouar over een plaats in 
Marokko waar zijn familie een huis heeft . Het woord l-xla staat voor een bepaald 
Marokkaans braakliggend terrein dat hij kent. Hij zou dit woord waarschijnlijk niet 
gebruiken voor bouwpercelen in Nederland. Vervolgens gaat hij in op de indeling en 
inrichting van het huis. De seddari is een ligbank, een vast onderdeel van het Marok-
kaanse interieur waarvoor geen gangbaar Nederlands woord bestaat:

En het wordt net opgebouwd daar. De mensen die daar hun huizen bouwen, die komen 
allemaal uit Frankrijk, of Nederland, of België. En eh de rest is dus alleen maar eh l-xla 
[braakliggend terrein].
En dat deur eh kijkt precies uit op onze, op de mrah [gang], op de gang. (…) Zeg maar dit 
is de kamer, en daar is de deur. En hier is s-seddari [de ligbank].

Op dezelfde manier spreekt Fouad over l-qerya als hij vertelt over het dorp van zijn 
ouders, waar hij in de vakantie naartoe gaat. Het begrip l-mektub ten slotte betekent 
letterlijk ‘geschreven’ en staat voor de islamitische voorstelling van voorbeschik-
king:

Ik zat eens een keertje in l-qerya [dorp] en daar was het echt heel donker.
En toen hij dood ging, gingen zijn zoons omstebeurt bij zijn graf liggen. Waarom weet ik 
niet, maar l-mektub [lot, predestinatie] zoals ze dat noemen.
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Voorbeelden van bijvoeglijk naamwoorden zijn hram en halal, die de islamitische ca-
tegorieën ‘verboden’ en ‘toegestaan’ aanduiden. Deze islamitische termen refereren 
aan door God vastgestelde wetten, terwijl de corresponderende Nederlandse woor-
den gewoonlijk betrekking hebben op door mensen gemaakte regels.

Gespreksmarkeringen

De tweede categorie Arabische elementen bestaat uit woorden en uitdrukkingen die 
behoren tot het domein van de ‘discourse grammar’ of tekstgrammatica. Deze zoge-
heten gespreksmarkeringen verwijzen niet naar personen, zaken, gebeurtenissen of 
eigenschappen. In plaats daarvan vervullen ze twee te onderscheiden functies. Een 
deel geeft  structuur aan de (gesproken) tekst; andere gespreksmarkeringen drukken 
de houding van de spreker uit ten opzichte van de gespreksgenoten en ten opzichte 
van wat er gezegd wordt. Ter illustratie citeren we hieronder een fragment van een 
gesprek tussen twee twintigjarige jongens uit Utrecht.

Eerst de woorden die de tekst structureren. Met het woordje wella ‘of?’ aan het 
eind van de eerste uiting maakt Farid nog eens aan Younes duidelijk dat hij een 
reactie verwacht. Met we llah? vraagt Farid nog eens om een bevestiging van het 
teleurstellende antwoord. Dan zegt hij waxxa om te laten merken dat hij zijn vriend 
begrepen heeft ; uit de intonatie blijkt bovendien dat hij het niet eens is met de keuze 
voor Groningen. Het vraagwoord ‘laš ‘waarom?’ van Younes in de één na laatste 
uiting vraagt om een verklaring van Farid.

Farid: Temši [ga je] morgen uit wella [of] ?
Younes: Ja we gaan wel.
Farid: We gaan naar Eindhoven.
Younes: Nee joh, ik ga, ik heb afgesproken toch in Groningen, jongen, naar Palace.
Farid: We llah [echt waar]?
Younes: Ja.
Farid: Waxxa [oké].
Younes: Ja. Jij gaat toch ook mee?
Farid: Neeheeh.
Younes: Heb ik toch vorige week gezegd, jongen? ‘laš a sahb-i [waarom vriend] ?
Farid: Het is te ver. Ik heb geen zin daarin we llah!

Voorbeelden van gespreksmarkeringen die de houding van de spreker uitdrukken 
zijn aanspreekvormen, zoals Younes’ a sahb-i ‘mijn vriend’, en het bekende we llah 
‘ik zweer het’. Het eerste, vragende we llah? drukt tegelijk Farids ongeloof en teleur-
stelling over Younes’ keuze voor Groningen uit, terwijl het we llah! aan het eind van 
dit fragment zijn eigen mededeling kracht bijzet.

Veelgebruikte gespreksmarkeringen zijn verder begroetingen die het begin of het 
einde van een interactie aankondigen (b s-slama! ‘tot ziens!’) en de onder jongeren 
populaire scheldwoorden (l-qehba! ‘hoer’, z-zamel! ‘homo’) en krachttermen (tezz! 
‘shit!’).
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Een deel van dit soort woorden en uitdrukkingen maakt ook deel uit van het 
‘standaard-etnisch’ en de jongerentaal van ook Surinaamse, Nederlandse en Turkse 
jongeren. Met name we llah, eventueel uitgesproken als woella, en tezz zijn wijd-
verbreid. Aangezien de sprekers deze woorden inzetten in bepaalde situaties en in 
andere niet, kun je zeggen dat ze een symbolische waarde hebben. De sprekers laten 
hiermee aan hun gesprekspartners weten dat ze tot dezelfde vriendengroep of et-
nisch-culturele groep behoren.

De islam

De islam is een belangrijk referentiekader voor bijna alle Marokkanen en Nederlan-
ders van Marokkaanse afk omst. Dat uit zich ook in het taalgebruik en in de woor-
denschat. Referenties aan de islam vinden we zowel als cultuurspecifi ek vocabulaire 
als in de vorm van talrijke gespreksmarkeerders.

Moslims refereren in alledaagse gesprekken regelmatig aan het opperwezen door 
middel van allerlei idiomatische uitdrukkingen. In een gesprek over het vinden van 
een huwelijkspartner zegt men bijvoorbeeld inšallah ‘als Allah het wil’ of llah yehfed 
‘Allah beware [ons]’, zoals men in het Nederlands misschien of niet te hopen zegt. Dit 
zijn typische voorbeelden van gespreksmarkeerders die de houding van de spreker 
uitdrukken.

Dit soort uitdrukkingen behoort tot een soort basisniveau van islamitisch taalge-
bruik dat niet op een bijzondere vroomheid duidt. Sprekers kunnen hun vroomheid 
tonen door de standaard islamitische uitdrukkingen uit te breiden. Dit gebeurt voor-
al in meer plechtige situaties, zoals een openbare bijeenkomst of een gesprek over de 
godsdienst zelf. Het woord Allah laat men dan volgen door de eulogie subhaana-hu 
wa ta‘aalaa ‘hoog en verheven is Hij’. Wanneer de profeet Mohammed genoemd 
wordt, past de eulogie sallaa llaahu ‘alay-hi wa sallam. De standaardvertaling hier-
voor is ‘vrede zij met hem’. Voor andere personages met een religieuze betekenis, 
zoals de eerdere profeten en de metgezellen van Mohammed, zijn er vergelijkbare 
formules. Naast de gewone groet s-salamu ‘ali-kom ‘vrede zij met jullie’ bestaat de 
uitgebreide variant s-salamu ‘li-kom wa rahmatu llaah ‘vrede zij met jullie en Allahs 
erbarmen’ of eventueel s-salamu ‘li-kom wa rahmatu llaah wa barakaatu-h ‘vrede zij 
met jullie en Allahs erbarmen en zegeningen’.

Etnische en religieuze groepen

Arabische en Berberse woorden worden veel gebruikt om etnische en religieuze cate-
gorieën aan te duiden. Marokkanen duiden zichzelf echter aan met het Nederlandse 
Marokkaan, minder vaak als moker, maroc of mocro (vrouwelijk mocra). De etnische 
en regionale verschillen binnen de Marokkaanse gemeenschap zelf vormen een te-
rugkerend thema. Om te beginnen is er de tegenstelling tussen Arabieren en Berbers 
(in het Berber Amazigh, vrouwelijk Tmazight, meervoud Imazighen). Deze groepen 
worden meestal met de Nederlandse termen aangeduid. Daarnaast worden Sousber-
bers en Rifb erbers als aparte groepen genoemd. Tabel 1 vat deze gegevens samen.
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De meest voorkomende Marokkaans-Arabische aanduidingen voor etnisch-religi-
euze groepen.

Mannelijk Vrouwelijk Meervoud
zebli žebliya žbala ‘bergbewoner, i.e. Noord-West Marokko’
šelhi šelhiya šleh ‘Berber’ (algemeen of uit Zuid-Marokko)
rifi rifi ya rwafa ~ ryafa ‘Rifi jn’
susi susiya swasa ‘Sousberber’ (Berber uit Zuid-Marokko)
muslim /
meslem

muslima /
mselma

muslimin /
mselmin

‘moslim’

kafer kafra koff ar ‘ongelovige’
ihudi ihudiya ihud ‘jood’
nasrani nasraniya nsara ‘christen; Europeaan’
gawri gawriya gwar ‘Europeaan’ (Oost-Marokko, Algerije)
rumi rumiya rumiyin ‘Europeaan’

Koff ar is een geringschattende term voor niet-moslims. Ook het begrip ‘joden’ heeft  
in Arabisch-islamitische context doorgaans sterk negatieve connotaties. Personen 
die uitgesproken kritisch staan ten opzichte van de Nederlandse samenleving, dui-
den de Nederlandse meerderheidsbevolking ook wel als ‘joden’ aan.

Symbolische betekenis

Zoals eerder reeds aangegeven, beheersen lang niet alle in Nederland opgegroeide 
jongeren van Marokkaanse afk omst het Arabisch. Ten eerste omdat een groot deel 
van huis uit Berbertalig is, en ten tweede doordat ook bij de Arabischtaligen taalver-
lies optreedt. Als gevolg hiervan zijn Arabische elementen in het Nederlands vaak 
kort. Een kwantitatieve analyse van het gebruik van het Arabisch door Marokkanen 
op Nederlandstalige internetfora laat zien dat Arabische teksten van meer dan drie 
woorden daar weinig voorkomen. Dit is vooral opvallend in vergelijking met het 
Engels: leden van dezelfde internetgemeenschap verwerken wel langere en gevari-
eerdere Engelse teksten in hun Nederlandstalige boodschappen. (Overigens werpt 
het schrift elijk medium wel een extra barrière op voor het gebruik van het Arabisch, 
omdat men niet gewend is Arabisch te schrijven.)

Het gebruik van Arabische woorden heeft  een belangrijke symbolische betekenis. 
De sprekers kunnen hiermee hun islamitische of Arabische (Marokkaanse) identiteit 
uitdrukken. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een bericht op het elek-
tronisch prikbord van de website www.maroc.nl. Omdat de afzenders van berichten 
elkaar niet kunnen zien, is het des te belangrijker om de etnische achtergrond in de 
tekst duidelijk te maken.

PS: ik ben geen turk. Als je een BEETJE allert was had je wel opgemerkt dat ik het over 
Marokko had. And 2nd thing: Ik heb ook Marokaanse woorden gebruikt… waaruit je kan 
leiden dat ik Marokaans ben. [Norhan, maroc nl, 11 april 2000]
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Anderzijds kunnen ook buitenstaanders met behulp van enkele woorden als salaam 
‘vrede’ laten weten dat ze enig benul hebben van de Marokkaanse cultuur. Overigens 
hoeft  het niet altijd zo te zijn dat de woordkeuze gestuurd is door etnische of religi-
euze solidariteit. Mensen kunnen ook Marokkaanse woorden gebruiken omdat ze 
nu eenmaal gewend zijn zich in deze situatie zo uit te drukken.

Etnisch Nederlands of jongerentaal?

Jongerencultuur, en dus ook jongerentaal, is bij uitstek een onderwerp waarbij alles 
wat erover wordt gezegd of geschreven meteen ook weer achterhaald is. Enige reserve 
over de geldigheid van door de auteurs gedane observaties is dus geboden. 

Schoolenquêtes (Nortier 2001, Vermeij 2004) hebben uitgewezen dat ook in 
‘jongerentaal’ of ‘straattaal’, naast Surinaamse, veel (en toenemend in aantal) Ma-
rokkaanse elementen te vinden zijn. Autochtoon Nederlandse en andere niet-Ma-
rokkaanse kinderen gebruiken ook woorden als tezz ‘shit’, tfoe ‘ik spuug (er op)’, 
iwa ‘hallo’, ibaheš, ‘politie’, zehma ‘zogenaamd’, tebbun yemm-ak ‘je moeders kut’ 
etc. Toch is het spreken met een Marokkaans accent vooral voorbehouden aan niet-
autochtonen, zoals ook de veertienjarige Utrechtse, autochtone vbmo-scholier Evert 
observeert:

Je moet wel buitenlander (sic) zijn (om met een Marokkaans accent te praten-red.). Bij-
voorbeeld Grieks. Als je bij de (subcultuur van de – red.) gangsters hoort, dan praten de 
buitenlanders Marokkaans, en de Nederlanders meer plat Utrechts.

De status van het ‘etnisch Nederlands’

De hierboven beschreven variëteit lijkt vooralsnog vooral te dienen als middel om 
groepsidentiteit te versterken. Hij wordt vooral binnen de groep gebezigd, of even-
tueel bewust ingezet om outsiders op afstand te houden. De variëteit komt ook ge-
schreven voor op internetfora en dergelijke (Boumans 2002; www.maroc.nl 2001). 
Ook wordt de variëteit gehanteerd in orale literatuur, en dan vooral in raps in de hip-
hop-muziekcultuur. Wij geven hierbij een fragment uit de tekst ‘Ik ben je zat’ van Ali 
B., een van de Marokkaanse protagonisten binnen de Nederlandse hiphop. Uiteraard 
gaat er op schrift  veel verloren, daar de specifi eke uitspraak van de variëteit het meest 
kenmerkende is. Op, bijvoorbeeld, http://www.lyricsprovider.com/song.php?id=3997 
is het ook mogelijk deze rap te beluisteren:

je begon meteen te zeiken als ik even naar je vroeg
gaf je alles wat je wou maar vond het niet genoeg
ik had me vrouwtje liever thuis maar je wou chillen in een kroeg
was net een domme sletje zoals jij je dan gedroeg
je zoop jezelf klem begon te strippen op de bar
mensen vonden het bizar je bent een beetje in de war
als je denkt dat dit kan terwijl ik op je zit te wachten
een ding moet je weten ik ben erbij met mijn gedachten
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nu wijs ik je de deur heb genoeg van je gezeur
denk maar niet dat ik nog treur over wat er is gebeurd
check de fi kkie is gestookt en nu zal je hem moeten blussen
maar ik neem je niet terug ook al zou je me voeten kussen

Toekomst van de variëteit

Het was de bedoeling dat op deze plaats een gezamenlijke visie van de auteurs op 
de toekomst van de hierboven besproken variëteit en zijn mogelijke invloed op het 
Nederlands zou worden gegeven. In de vele discussies die we hierover hebben ge-
voerd, bleek echter dat er verschillende opvattingen bestaan, elk met zeer verschil-
lende argumentaties. In plaats van een integrale visie wordt in wat nu volgt een 
korte bloemlezing gegeven van de verschillende visies met hun eigen argumentaties. 
Hieruit blijkt maar weer dat verklaringen achteraf nog wel te geven zijn, maar dat 
voorspellingen erg moeilijk zijn omdat er zo veel factoren een rol spelen waarvan van 
tevoren het relatieve gewicht niet kan worden vastgesteld. 

Louis Boumans

In de grote steden is etnische segregatie al decennia lang een feit. Voor veel immi-
granten en hun kinderen zijn de contacten met autochtone Nederlanders beperkt tot 
formele situaties, vooral in het onderwijs en op het werk. Noureddine, een in Utrecht 
opgegroeide twintiger van Marokkaanse afk omst, verwoordde het zo: ‘Ik weet heel 
goed hoe Nederlanders leven, want dat zie je op tv.’ In stadswijken als het Utrechtse 
Kanaleneiland of Amsterdam-West is er voldoende ruimte voor de ontwikkeling en 
instandhouding van elkaar deels overlappende Marokkaanse, Turkse en algemeen 
islamitische subculturen. Deze zullen weer deels overlappen met de subculturen van 
andere etnische groepen, met name de Surinamers, afh ankelijk van de lokale situ-
atie. Niet-standaardvariëteiten van het Nederlands maken deel uit van die stedelijke 
subculturen.

De vraag is hoe die etnische variëteiten van het Nederlands zich gaan verhouden 
tot de standaardtaal. Het ziet ernaar uit dat de huidige standaardtaal grotendeels de 
norm zal blijven, en kennis hiervan een voorwaarde voor toegang tot hoger onder-
wijs en goedbetaalde banen. Als het Standaardnederlands verandert of verdwijnt, 
zal dit eerder zijn door prestigieuze Amerikaanse invloed dan door de migrantenge-
meenschappen. Je ziet dit als je Marokkaanse en Surinaamse woorden in het Neder-
lands vergelijkt met de talloze Engelse woorden: de eerste zijn beperkt tot informele 
gebruiksdomeinen (‘straattaal’).

De standaardtaal zal steeds een assimilerende invloed blijven uitoefenen op de 
etnische variëteiten, zoals dat ook geldt voor de traditionele dialecten. Individuele 
omstandigheden bepalen in hoeverre iemand gericht is op de subcultuur dan wel de 
mainstreamcultuur. Uit dialectologische en sociolinguïstische studies weten we dat 
vrouwen in het algemeen meer gericht zijn op de maatschappelijk dominante taal 
en cultuur. Bewust of onbewust lijken de vrouwen door aanpassing sociale stijging 
na te streven, zo niet voor henzelf dan toch voor hun kinderen. Voor mannen is het 
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verborgen prestige van de subcultuur van belang: niet-standaardtaal (‘plat praoten’) 
is verbonden met mannelijke kwaliteiten als ruwheid en met solidariteit met de eigen 
groep. Door deze tegengestelde krachten kan een niet-standaardvariëteit van de taal 
lange tijd de druk van de standaard weerstaan. Sterker nog, de afstand tot de stan-
daard kan in de loop van de tijd toenemen.

Terwijl de standaardtaal ongewijzigd blijft , vindt het meeste taalgebruik plaats in 
informele situaties. De diverse etnische variëteiten van het Nederlands zullen in deze 
domeinen voortleven, zij het dat op lokaal en regionaal niveau nivellering optreedt. 
Zo zal een typisch Amsterdams accent in de toekomst elementen bevatten van het 
Surinaams en Marokkaans (naast het oude Amsterdams en Standaardnederlands). 
Op regionaal niveau zal er een Randstad-Nederlands ontstaan dat herkenbare ele-
menten bevat van de taal van de eerste en tweede generatie immigranten. De demo-
grafi sche verhoudingen, waarbij nu al een meerderheid van de jongeren in de grote 
steden een niet-westerse afk omst heeft , maken dit onvermijdelijk.

Interessant is hierbij, dat van verschillende niet-standaardvariëteiten op detail-
niveau tegengestelde invloeden kunnen uitgaan. Zo is de verstemlozing van de /z/ 
(zoals in /de son in de see sien sakken/) een algemeen (Randstedelijk) substandaard 
verschijnsel, terwijl Marokkaans-Nederlands gekenmerkt wordt door een sterk 
stemhebbende uitspraak: /zzoek je ruzie of zzo?/. Hier duwt het etnolect het plat 
Amsterdams in de richting van de standaardtaal.

Blijft  er ook nog ruimte voor variëteiten van het Nederlands die beperkt zijn tot 
één etnische groep? De vraag is dan, of er een Marokkaanse of Turkse (etc.) Neder-
landstalige gemeenschap is, die langere tijd voldoende is afgeschermd van andere 
groepen om een eigen variëteit te ontwikkelen en te behouden. Th ans is dit het ge-
val, althans onder de Marokkanen (de Turken blijven gewoon Turks spreken), maar 
invloeden van buiten de groep nemen met de tijd toe, zeker als vervolgimmigratie 
eff ectief wordt beperkt.

Uiteindelijk zijn taalvariëteiten niet scherp afgebakend. Hoeveel unieke kenmer-
ken moet een variëteit hebben, en hoeveel sprekers heb je minimaal nodig? Kun je 
wel spreken van ‘Marokkaans-Nederlands’ als die vorm ook gesproken wordt door 
mensen van Irakese en Somalische afk omst? Een echte splitter zal uiteindelijk voor 
iedere spreker een eigen variëteit kunnen defi niëren, waarbij de variëteit van van-
daag weer subtiel verschilt van die van morgen…

Leonie Cornips

Taal voorziet ons – net zoals kleding of muziekvoorkeur – van een mogelijkheid om 
anders te zijn dan anderen. Deze sociale functie zorgt ervoor dat taal en identiteit(en) 
vaak nauw met elkaar verbonden zijn. De overgeneralisatie van het lidwoord de in 
plaats van het en fl exie van het bijvoeglijk naamwoord als in ‘een mooie boek’ lijkt 
als etnische karakteristiek te dienen voor groepen meertalige sprekers met een niet-
Nederlandse achtergrond. Immers, meertalige sprekers zeggen het ongeacht hun 
taalachtergrond en bovendien blijkt dat meertalige kinderen (ongeacht hun taalach-
tergrond) het bepaald lidwoord het niet verwerven zoals eentalige standaardtalige 
kinderen. 
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Er zijn hier zowel taalexterne als taalinterne oorzaken voor aan te wijzen: (a) de 
immigranten wonen bij elkaar in de grotere steden in Nederland (etnische segregatie). 
De immigranten – de eerste generatie – hebben zich het Nederlands als volwassen 
sprekers zelf eigen gemaakt. We weten dat deze eerstegeneratiesprekers het lidwoord 
de overgeneraliseren ten koste van het, en ieder bijvoeglijk naamwoord de uitgang -e 
toekennen; (b) in Nederland geboren Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kinderen 
zijn in hun etnische gemeenschap ingebed en leven niet met hun familie geïsoleerd 
tussen standaardtalige sprekers. 

(a) en (b) zijn er de oorzaak van dat de standaardtalige input die deze kinderen 
krijgen zowel kwantitatief minder als kwalitatief anders is dan die van eentalige kin-
deren. Zij krijgen de overgeneralisatie van het grammaticaal geslacht dus al als input 
mee van hun ouders als zij Nederlands spreken en van de gemeenschap waarvan zij 
deel uitmaken tijdens hun acquisitie van het Nederlands. Overgeneralisatie van de 
heeft  dus niets te maken met een onvolledige verwerving van het Nederlands, maar 
met verwerving van de Nederlandstalige input die in de omgeving te horen is. Boven-
dien hebben meertalige kinderen vanaf hun geboorte twee of meer talen te verwer-
ven. Het aanbod aan Nederlands is dus minder frequent dan bij eentalige kinderen. 
Naast deze externe factoren zijn er ook taalkundige factoren aan te wijzen waarom 
juist het grammaticaal geslacht zich goed leent om als etnische karakteristiek te die-
nen. Deze factoren zijn uniek voor het Nederlands, namelijk (i) het grammaticaal 
geslacht van het naamwoord is in het Nederlands dikwijls niet te voorspellen op 
basis van betekenis ervan of op basis van morfologische of fonologische regelmatig-
heden – iedereen moet het geslacht per woord leren, (ii) de frequentie van onzijdige 
naamwoorden is veel lager dan van niet-onzijdige naamwoorden (1 op 4); bij een 
meertalige input zijn er dus nauwelijks het-woorden te beluisteren, en (iii) kinderen 
verwerven in het Nederlands eerst het onbepaald lidwoord een, dat voor onzijdige en 
niet-onzijdige naamwoorden hetzelfde is. Pas later, namelijk wanneer zij het bepaald 
lidwoord verwerven, blijken er op lexicaal niveau wel twee verschillende vormen met 
verschillend grammaticaal geslacht te corresponderen. Het grammaticaal geslacht 
van het bepaald lidwoord wordt ook door eentalige Nederlandse kinderen pas zeer 
laat verworven, dus ook zij vertonen lange tijd overgeneralisatie van het lidwoord 
de. We stuiten hier dus op een eff ect van een taalcontactsituatie (migratie en het Ne-
derlands van de eerste generatie) dat als input dient voor kinderen die in Nederland 
geboren zijn. Deze unieke combinatie duwt het veranderingsproces in het systeem 
van het grammaticaal geslacht, dat bovendien in het Nederlands al gaande is (er is 
nauwelijks meer onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naam-
woorden), namelijk van twee naar één grammaticaal geslacht. Zo kunnen sprekers 
met een niet-Nederlandse etniciteit als groep een eigen herkenbare variëteit van het 
Nederlands ontwikkelen ten koste van de taal die zij van hun (groot)ouders geleerd 
hebben zoals het Berber of het Turks. Zij kunnen hun gesproken variëteit van het Ne-
derlands dan als drager van hun etnische identiteiten beschouwen. Zij kunnen deze 
taalkenmerken – gemengd met lokale karakteristieken – (onbewust) inzetten om 
voor zichzelf een specifi eke sociale identiteit te markeren in een dynamische mul-
ticulturele setting, veroorzaakt door migratie en minderheidsvorming. Het lijkt me 
heel goed mogelijk dat deze ontwikkeling het Nederlands van de grote stadswijken 
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op den duur kan beïnvloeden. Als dit Nederlands van de grote stad aanlokkelijk is 
voor sprekers van ‘buiten’, kunnen deze karakteristieken van een etnische minder-
heidsgroep een grotere talige verandering in gang zetten.

Margreet Dorleijn

Of de variëteit blijft  voortbestaan hangt af van de mate waarin de groep(en) die haar 
gebruiken een aparte identiteit behouden binnen de samenleving. Is dat het geval, 
dan blijft  de variëteit zeker bestaan. Misschien is het beter te zeggen: dan komt er 
een door alle toebehorenden van die groep geaccepteerde variëteit tot ontwikkeling. 
Want het is op dit moment nog niet duidelijk of we al kunnen spreken van een afge-
bakende variëteit met een duidelijke interne norm.

Wie zich in de materie verdiept komt vooral met veel vragen te zitten. Aan welke 
groep of groepen behoort de variëteit toe? Gebruiken alleen sprekers met een Ma-
rokkaanstalige achtergrond haar? Of ook sprekers met een andere achtergrond? Wij 
observeerden dat ook Griekse en Turkse jongeren deze variëteit hanteerden, maar 
hoe vaak komt dat voor en spreken, bijvoorbeeld, Chinezen deze variëteit ook? Waar 
dient de variëteit voor? In het hoofdstuk hebben we gesuggereerd dat de variëteit 
dient voor het uitdrukken van een bepaalde (groeps)identiteit, die we, bij gebrek 
aan betere terminologie, ‘allochtoon’ hebben genoemd, maar wellicht moet dat toe-
gespitst worden op een identiteit als moslim? Verder hebben de auteurs van dit arti-
kel zich vooral gebaseerd op observaties in de Randstad. Maar in hoeverre heeft  de 
variëteit een landelijke verspreiding? De bovenvermelde kleinschalige studie naar 
een Marokkaans etnolect in Nijmegen (Van Krieken 2004) lijkt erop te wijzen dat 
ook daar vergelijkbare tendensen zijn, maar dat er eveneens duidelijke Nijmeegse 
dialectinvloeden zijn aan te wijzen. En hoe zit het in, bijvoorbeeld, Almelo, een stad 
met een grote Turkse gemeenschap en nauwelijks Marokkanen? Spreken de Turkse 
Nederlanders daar ook met een Marokkaans accent?

En verder: hoe moeten we de variëteit beschouwen? Bepaalde kenmerken die ie-
dereen opvallen, zoals overgeneralisatie van het lidwoord de of werkwoord-voorzet-
selverbindingen die anders gebruikt worden, worden door zowel taalkundigen als 
leken meestal geïnterpreteerd als een gevolg van stagnerende tweedetaalverwerving. 
Maar kunnen we dat, nu een derde generatie ‘variëteit-sprekers’ hier aan het op-
groeien is, wel serieus volhouden? Of kunnen we (in de toekomst) beter spreken van 
een variëteit waarin andere regels zijn gaan gelden dan in het Standaardnederlands? 
Vergelijk het met African American Vernacular English, dat een eigen ontwikkeling 
heeft  doorgemaakt, apart van het standaard-Amerikaans-Engels. 

Of de variëteit een blijvende invloed op het Nederlands zal hebben valt niet te 
voorspellen. Ik acht echter de kans dat de woordenschat in ieder geval verrijkt zal 
worden wel groot. Uit het Marokkaans (zowel Arabisch als Berber) zullen zeker een 
paar woorden in het Standaardnederlands terechtkomen, wellicht via de op dit mo-
ment van schrijven wijdverbreide ‘straattaal’. Waarschijnlijk gaat het dan om woor-
den uit een wat informeler register, vergelijkbaar met de invloed van het Jiddisch, 
waaraan wij inmiddels volledig ingeburgerde woorden als jatten, tof en de mazzel te 
danken hebben. 
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Abderrahman El-Aissati

Voordat Nederland te maken had met grote aantallen allochtonen, was er al – zoals 
overal in de wereld – een grote variatie in taalgebruik. Deze variatie was grotendeels 
regionaal, sociaal, en ook gender bepaald. Een Limburger blijft  het Limburgs spreken 
(misschien op verschillende manieren: zwaar Limburgs met de ‘hard core’ Limbur-
ger in de kroeg, en een Limburgs getint Nederlands met Hollanders of anderen. Dat 
taal de identiteit van de spreker weergeeft , is allang bekend, waarbij vooral voor ogen 
gehouden moet worden dat het begrip ‘identiteit’ in dynamische termen gedefi nieerd 
moet worden. Nu is de vraag: is deze ‘nieuwe’ vorm van het Nederlands een tijdelijk 
verschijnsel of wordt het Nederlands hierdoor ‘voorgoed’ veranderd?

Ik denk dat de toekomst van de taalsituatie in Nederland een afspiegeling zal zijn 
van de interactie van mensen met elkaar en van de afstanden tussen de verschillende 
culturen die er binnen Nederland zijn. Er zal altijd een ‘etnisch’-gekleurd Neder-
lands zijn, zeker voor de Marokkanen en Turken. De netwerken van deze groepen 
zullen grotendeels door de religieuze identiteit beinvloed zijn, hoewel dit zeker niet 
voor iedere Marokkaan of Turk zal gelden! 

Ik wil wel het volgende benadrukken: voor vijfdegeneratie-Turken of -Marok-
kanen betekent dit niet dat ze altijd en exclusief een ‘speciaal’ Nederlands zullen 
gebruiken; meestal zullen ze hun Nederlands aan de omstandigheden aanpassen: 
een zwaar Marokkaans accent met de eigen groep (in een getto?) maar een ‘netjes’ 
Nederlands met vriendinnen/vrienden op de universiteitscampus, net als de Limbur-
ger over wie ik het hierboven heb gehad. Het is immers niet moeilijk hiervan voor-
beelden te vinden. Landen met een langere immigratiegeschiedenis, waar bepaalde 
groepen verschillen in hun sociale identiteit (zwarten-blanken, joden-protestanten), 
zijn nog vandaag de dag makkelijk te herkennen door hun uitspraak (kijk maar naar 
de joodse ouders van Seinfeld en Georges in Seinfeld)… Wereldnederlands ‘is here 
to stay’, maar ook met veel variatie tussen de groepen. De dominante standaard zal 
daar nauwelijks door beïnvloed worden. Het is een soort business encounter: zelfs 
wanneer je niet van pakken houdt, word je verwacht er eentje te dragen bij offi  ciële 
gelegenheden, maar dat is maar een klein deel van je leven, behalve misschien wan-
neer je hoog in de regering zit. Zo is het ook met Nederlands: met je collega’s op het 
werk praat je ‘neutraal’ Nederlands, en als je met je brothers and sisters bent gebruik 
je je eigen variëteit. 

Jacomine Nortier

Er zijn verschillende mogelijkheden, met als uitersten aan de ene kant de stelling dat 
het Nederlands verandert, en aan de andere kant de stelling dat het Nederlands niet 
verandert.

Argumenten vóór de veranderingsopvatting zijn o.a. gegeven door Fred Weerman 
(Weerman 2004), die stelt dat inmiddels ruim de helft  van de schoolpopulatie in de 
grote steden uit allochtone leerlingen bestaat, waardoor hun numerieke overwicht 
zó groot is dat verandering onder invloed van hun manier van Nederlands spreken 
niet uit kan blijven. Inmiddels zijn er gevallen bekend van autochtone Nederlandse 
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jongeren die spreken over die meisje en een grote huis. Dit is een argument om aan te 
nemen dat de verandering van het Nederlands al in volle gang is.

Daar kan tegenin worden gebracht dat voorzover we al weten wat allochtonen 
zijn, dat niet hoeft  te betekenen dat ze allemaal een soort Nederlands spreken dat 
afwijkt van de standaard. De meesten zijn in Nederland geboren en velen hebben het 
Nederlands als dominante taal. Daarnaast is de groep Turkse scholieren die het vwo 
afmaakt in enkele jaren tijd toegenomen van 17 naar 22 procent, terwijl het percen-
tage Marokkaanse scholieren met een vwo-diploma zelfs is verdubbeld (van 9 naar 
18 procent). Dat is natuurlijk alleen maar mogelijk met een uitstekende beheersing 
van het Nederlands. Het zou goed zijn als niet alle aandacht naar de laagste niveaus 
van het voortgezet onderwijs gaat, maar ook het taalgebruik van de leerlingen die 
op het vwo zitten en doorstromen naar het hoger onderwijs bestudeerd zou wor-
den. Daarnaast is het sociaal prestige van een grote groep allochtone leerlingen laag, 
waardoor de voorbeeldfunctie van hun gebruik van het Nederlands afwezig is. Voor 
de autochtone leerlingen die de gewraakte constructies gebruiken, geldt dat ze ze in 
formele situaties niet gebruiken en zich sterk bewust zijn van het afwijkende karak-
ter ervan.

Ik geloof daarom dat áls het Nederlands op dit punt zal veranderen, dat nog héél 
lang zal duren.

Noten

1.  Informanten uit onze eigen data worden met een pseudoniem aangeduid. Een enkele keer, als 
er niets bekend is van de informant, wordt naar hem/haar verwezen met NN. 

2.  In diverse steden in Nederland (bijvoorbeeld Arnhem en Den Haag) wonen grote gemeen-
schappen van uit Turkije afk omstige Koerden. Het Koerdisch neemt onder die gemeenschap-
pen vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. (zie bijvoorbeeld Dorleijn 1991 en 2001). Veel 
Koerdische tweedegeneratiekinderen in bijvoorbeeld Arnhem beheersen het Turks niet. Of dit 
eventueel leidt tot een specifi ek Koerdisch-Nederlandse variëteit is object van nader toekom-
stig onderzoek.

3.  ‘wordt gebruikt om een Arabisch faryngale keelklank aan te duiden waar het Latijnse alfabet 
geen teken voor heeft . 
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Bij wijze van besluit   

Nicoline van der Sijs

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar etnische variëteiten. In dit boek is voor het 
eerst een beschrijving bijeengezet van de variëteiten van sprekers met een verschil-
lende etnische achtergrond, maar het gaat slechts om de eerste, voorlopige resultaten: 
veel is nog niet onderzocht en bekend. Desondanks is het leerzaam om te bekijken of 
er overeenkomsten bestaan tussen de verschillende variëteiten. Bestaan er algemeen 
etnische kenmerken? En zijn er overeenkomsten tussen de etnische variëteiten en 
Nederlandse creooltalen? Of tussen etnische en ‘autochtone’ variëteiten van het Ne-
derlands? Bestaan er misschien zelfs algemene kenmerken van Nederlandse variëtei-
ten, ongeacht de achtergrond van de sprekers? Deze vragen komen in dit afsluitende 
hoofdstuk aan de orde, en tevens zal aandacht besteed worden aan de toekomst van 
de etnische variëteiten.

Bij dit alles moet bedacht worden, ik zeg het nog maar eens, dat geen van de va-
riëteiten een eenheid vormt: er bestaan bijvoorbeeld generatie- en groepsverschillen 
tussen sprekers en verschillen tussen de variëteit zoals gesproken in Nederland en in 
een ander land of continent.

Overeenkomsten tussen de etnische variëteiten

In hoeverre kunnen er ‘algemeen etnische kenmerken’ worden onderscheiden? Bestaan 
er kenmerken die altijd binnen Nederlandse etnische variëteiten optreden, onafh an-
kelijk van de moedertaal van de spreker? Uit het hoofdstuk over het Turks- en Ma-
rokkaans-Nederlands blijkt dat van de jongste variëteit in een aantal opzichten niet de 
moedertaal bepalend is, maar dat de tweede en latere generaties Turkse en Marok-
kaanse (en ook andere allochtone) Nederlanders de voorkeur geven aan bepaalde 
kenmerken, een ‘Marokkaans, allochtoon accent’ – ongeacht of zij als moedertaal of 
thuistaal (Marokkaans-)Arabisch, Turks, Berbers of Koerdisch spreken. 

Welke verschijnselen komen nu in meerdere variëteiten voor? Bijzonderheden die 
de woordenschat betreff en, zijn veelal specifi ek voor iedere variëteit. Zo heeft  iedere 
variëteit veel leenwoorden opgenomen uit een andere taal, maar het gaat per defi ni-
tie om verschillende leenwoorden: in het Indisch-Nederlands om Maleise of Javaanse 
woorden, in het Surinaams-Nederlands om woorden uit het Sranan, Hindi en andere 
in Suriname gesproken talen, in het Jiddisch-Nederlands om Jiddische woorden etc. 
Bovendien bestaan er in iedere variëteit wel Nederlandse woorden die een eigen beteke-
nis hebben gekregen die niet voorkomt in het Standaardnederlands, denk aan Indisch- 
en Surinaams-Nederlands stroop voor zoete limonade, aan Surinaams-Nederlands 
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toespijs voor groente en vlees die bij het hoofdgerecht worden opgediend, en aan 
Curaçaos-Nederlands stoof voor fornuis. 

Eveneens kent iedere variëteit een aantal bijzondere, van het Nederlands afwijkende 
klanken, maar deze worden veelal bepaald door de moedertaal van de spreker. Welis-
waar bestaan er regelmatig overeenkomsten in variëteiten, maar die gaan deels terug op 
toevallige overeenkomsten in de verschillende moedertalen. Zo vallen in het Curaçaos-, 
Indisch-, Surinaams-, Turks- en Marokkaans-Nederlands korte en lange klinkers zoals 
in man en maan veelal samen, omdat het verschil in klinkerlengte (eigenlijk in klinker-
kwaliteit) in het Papiaments, Indonesisch, Sranan, Turkse en Arabisch niet bestaat. Ook 
de uitspraak van de w met beide lippen gaat terug op de moedertaal. Daarentegen valt 
op dat het Nederlands van de eerste generatie Marokkaanse en Turkse Nederlanders 
klankovereenkomsten bezit die eerder veroorzaakt zijn door eigenschappen van het 
Nederlands dan door de thuistalen van de sprekers, bijvoorbeeld bij de uitspraak 
van tweeklanken of de sterk stemhebbende uitspraak van /z/ en /g/. Maar in het 
algemeen kan toch gesteld worden dat uitspraak en zinsmelodie van de variëteiten 
voornamelijk zijn beïnvloed door de verschillende moedertalen. 

Interessanter zijn bijzonderheden op het gebied van de grammatica: deze gelden 
namelijk regelmatig voor meerdere variëteiten, en zijn vaak niet terug te voeren tot 
de moeder- of thuistalen. Zo is er de algemene neiging om lidwoorden weg te laten 
en, als men ze wel gebruikt, geen verschil te maken tussen de- en het-woorden en dus 
slechts één woordgeslacht te onderscheiden. Als bepaald lidwoord gebruikt men het 
lidwoord de (de hondje); dit wordt regelmatig met nadruk uitgesproken als die (die 
hondje). Het Afrikaans kent zelfs uitsluitend die als bepaald lidwoord. Als gevolg 
van het gebruik van één lidwoord verdwijnt ook het verschil tussen dat en die en zegt 
men: die meisje, een/de bed die daar staat. Omdat er maar één woordgeslacht bestaat, 
verdwijnt de verbuiging van het bijvoeglijke naamwoord, dus het verschil tussen een 
groot boek en een grote tafel is opgeheven. In etnische variëteiten eindigt in principe 
ieder bijvoeglijke naamwoord op -e, dus: een/de mooie boek. 

De gebruikte werkwoordsvormen wijken af van die in het Standaardnederlands. Re-
gelmatig wordt de werkwoordsvorm op -en gebruikt in plaats van een vervoegde vorm 
op -t: wat hij zoeken? Of zoeken in deze zin de onbepaalde wijs is of de meervoudsvorm 
(wij/jullie/zij zoeken) die is geëxtrapoleerd naar het enkelvoud, is onduidelijk. Dikwijls 
wordt het koppelwerkwoord weggelaten: die jongen pienter of kikker weg. De uitgang 
-t wordt weggelaten, of juist geplaatst waar dat niet hoort in het Standaardnederlands, 
bijvoorbeeld ik kijkt, jij spreek. In het Afrikaans is de -t in alle gevallen weggevallen, 
waardoor een nieuwe werkwoordsvervoeging is ontstaan. Er wordt niet altijd een ver-
schil gemaakt tussen de tegenwoordige tijd en de verleden tijd, vergelijk Indisch-Ne-
derlands gisteren zien wij die jongen. Opvallend is voorts het gebruik van gaan voor de 
tegenwoordige of de toekomende tijd, vergelijk Surinaams-Nederlands je gaat het niet 
horen, u gaat het niet vinden of zelfs u gaat het niet gaan vinden; van komen voor de 
toekomende tijd (Surinaams-Nederlands dat ik straks een Mokro (Marokkaan) op m’n 
dak kom krijgen); en van doen en staan ter aanduiding van een voortdurende hande-
ling, vergelijk Marokkaans-Nederlands dan doe je al denken dat… en Jiddisch-Neder-
lands as je in de stad zult sthaan te zijn gekhomen. Er bestaat niet altijd een speciale 
vorm voor passieve zinnen (die in het Standaardnederlands meestal het werkwoord 
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worden bevatten), vergelijk Surinaams-Nederlands ik ga operatie doen voor ‘ik zal 
geopereerd worden’, het kind gaat dopen voor ‘het kind zal gedoopt worden’ en Cu-
raçaos-Nederlands ik heb gisteren een kies getrokken voor ‘ik heb een kies laten trek-
ken, er is bij mij een kies getrokken’. 

Van persoonlijke voornaamwoorden worden vaak alleen de beklemtoonde vormen 
gebruikt (ik, mij, mijn, jij, jou, jouw, hij, zijn, zij, haar) en niet de onbeklemtoonde 
vormen (’k, me, m’n, je, -ie, z’n, ze, d’r) – voor het Afrikaans is dit de regel gewor-
den. Het wederkerend voornaamwoord wordt soms weggelaten: Indisch-Nederlands 
zij vergissen vaak, Marokkaans-Nederlands de hele groep bemoeit mee, Surinaams-
Nederlands ik denk dat je overwèrkt. In het Curaçaos-, Indisch- en Surinaams-Ne-
derlands worden bovendien soms voornaamwoorden die naar vrouwen verwijzen, 
verward met die welke naar mannen verwijzen en andersom: mijn sus, hij so pienter, 
want sijn rappor so mooi; de vader omhelsde haar dochter. 

In alle variëteiten worden het voornaamwoord het en het woordje er vaak weg-
gelaten, vergelijk Indisch-Nederlands trek jou niet aan, seg, Marokkaans-Nederlands 
wat wil je aan doen? Het Surinaams-Nederlandse is goed voor ‘het/dat is goed, okay’, 
uitgesproken met een lang aangehouden i (/iiiiis goed/) is zelfs doorgedrongen tot 
het Standaardnederlands. Als er niet wordt weggelaten, klinkt het meestal als daar, 
vergelijk Marokkaans-Nederlands ik heb geen zin daarin. Het Afrikaans kent uitslui-
tend vormen met daar: daarin, daarvan, etc., vergelijk julle moet iets daaraan doen.

In het Standaardnederlands is de woordvolgorde in hoofdzinnen onderwerp 
– werkwoord – lijdend voorwerp, maar in vraagzinnen en bijzinnen komt het 
werkwoord veelal op de eerste respectievelijk de laatste plaats van de zin te staan. 
In etnische variëteiten hanteert men dikwijls ook in vraagzinnen en bijzinnen de 
woordvolgorde van hoofdzinnen: Curaçaos-Nederlands je vader gaat weg?, Indisch-
Nederlands jij lust geen doerian?, Jiddisch-Nederlands als […], dat was een familiair 
ongeluk, Marokkaans-Nederlands wat hij zoeken?, daarna het kind ligt in bed.

Voorzetsels worden vaak anders gebruikt dan in het Standaardnederlands of 
weggelaten, vergelijk Curaçaos-Nederlands dromen met voor ‘dromen van’, Jiddisch-
Nederlands met m’n weten ‘bij mijn weten’ of Surinaams-Nederlands waar ga je? 
voor ‘waar ga je naartoe?’ 

Creooltalen op basis van het Nederlands

Etnische variëteiten zijn, zoals in dit boek herhaaldelijk is vermeld, variëteiten van 
het Nederlands die ontstaan doordat een groep mensen met een andere moeder- 
of thuistaal Nederlands spreekt, waarbij er sprake is van interactie tussen de moe-
dertaal en het Nederlands. Er bestaan nog andere vormen van het Nederlands, die 
uitsluitend op andere continenten zijn ontstaan, namelijk Nederlandse pidgins en 
creooltalen. Pidgins zijn omgangstalen met een eenvoudige grammaticale structuur 
en een woordenschat die meestal is gebaseerd op een Europese taal. Wanneer een 
pidgin moedertaalsprekers krijgt, ‘creoliseert’ het, dat wil zeggen de taal ontwik-
kelt zich tot een volledige taal, die men dan een creooltaal noemt. Creooltalen zijn 
mengtalen met een eigen grammatica. Zij ontwikkelen zich onafh ankelijk van de 
talen waaruit zij zijn voortgekomen. Voorbeelden van creooltalen zijn de in dit boek 
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genoemde talen Sranan(tongo) en Papiaments, gesproken in Suriname respectieve-
lijk de Benedenwindse Eilanden.

Welke Nederlandse pidgins en creooltalen bestaan er? Om te beginnen de pidgins: 
deze zijn ontstaan in de roemruchte Gouden Eeuw, toen Nederlanders zich op andere 
continenten vestigden en daarheen slaven overbrachten. De communicatie tussen de 
oorspronkelijke bewoners, de slaven en de Nederlandse kolonisten werd gevoerd door 
middel van een sterk vereenvoudigd Nederlands dat als omgangstaal diende. Een der-
gelijke contacttaal of pidgin werd in Noord-Amerika gesproken: in de zeventiende 
eeuw hanteerden indianen ten westen van Albany New York in de Mohawk Valley 
het zogenoemde Mohawk Dutch, en in New York spraken sommige zwarten nog tot 
eind negentiende eeuw het Negro Dutch. Over deze twee contacttalen is nauwelijks 
iets bekend. Zij verdwenen geleidelijk toen de Nederlandse kolonisten in de nieuwe 
Amerikaanse samenleving integreerden en overgingen op het Engels. (Wel bleef het 
Low Dutch of Leeg Duits nog tot begin twintigste eeuw in kleine kring bestaan in de 
staten New York en New Jersey. Het werd gesproken door afstammelingen van de Ne-
derlandse kolonisten; de belangrijkste variëteiten waren het Jersey Dutch en Albany 
Dutch. Het zijn Engels-Nederlandse variëteiten, dus variëteiten van het Nederlands met 
veel Engelse invloed op de woordenschat, uitspraak en grammatica.)

In Azië en Zuid-Amerika ontstonden creooltalen gebaseerd op het Nederlands. In 
de bijdrage over het Indisch-Nederlands van Jan de Vries in dit boek zijn al het Petjoh 
en Javindo ter sprake gekomen: het Petjoh met Maleis en het Javindo met Javaans 
als grammaticale basis. In Zuid-Amerika ontstonden drie creooltalen. Ten eerste het 
Negerhollands, dat vooral is gebaseerd op het Zeeuws en vanaf omstreeks 1700 gespro-
ken werd op de Maagdeneilanden (tegenwoordig US Virgin Islands geheten). De laatste 
spreekster van het Negerhollands stierf in 1987. In Guyana (dat in 1800 van Nederlandse 
in Engelse handen overging) wordt het Berbice Nederlands nog gesproken door hoog-
stens drie stokoude mensen; de bloeiperiode van de taal lag tussen 1730 en 1830, toen 
de slavernij werd afgeschaft . Nauw hieraan verwant was het Skepi Nederlands, dat in 
de zeventiende en achttiende eeuw in de landstreek Essequibo (Iskepe) gesproken werd 
(nu een deel van Guyana). Over het Negerhollands is relatief veel gepubliceerd (zie de 
literatuur aan het eind van dit hoofdstuk), over het Berbice Nederlands echter weinig 
en recent, op een moment dat de taal al bijna verdwenen was, terwijl over het Skepi Ne-
derlands vrijwel niets bekend is. Ter illustratie enkele zinnen uit het Negerhollands (uit 
Hesseling) en het Berbice Nederlands (uit Kouwenhoven, in enigszins vereenvoudigde 
spelling). In de eerste zin zijn ka en le partikels van tijd, zie verder.

Negerhollands
as Pussie ka slaep, Rotto le kurrie na Vluer ‘als de poes slaapt, lopen de ratten over de vloer’ 
kakerlaker no ha bestel na hundu sji cot ‘kakkerlakken hebben niets te maken in het kip-
penhok’ (ofwel: bemoei je niet met andermans zaken)
die no bin fraej ‘dat is niet in orde’
ju no weet, wat sender le due? ‘weet je niet wat ze doen?’

Berbice Nederlands
o glof bi di tau kán bitjo ‘hij geloofde dat de slang hem kon bijten’
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o ma kau dida hèl daka ‘hij kauwt de hele dag’
èkè gruitè di plèk watèk wa pama ju nam Matara ‘ik groeide op in de plaats waarvan ik je 
vertelde dat de naam Matar was’
ju noko fèndo ka? ‘heb je hem niet gevonden?’
watsa ju bringgitè? ‘wat heb je gebracht/meegenomen?’

Uit de voorbeelden blijkt dat het Nederlands vooral in de woordenschat is terug te 
vinden, en dat de grammatica structureel afwijkt van de Nederlandse.

Overeenkomsten tussen etnische variëteiten en creooltalen

Bestaan er overeenkomsten tussen etnische variëteiten van het Nederlands en Ne-
derlandse creooltalen? En wat is de positie van het Afrikaans? In het hoofdstuk over 
het Afrikaans wordt een aantal malen vermeld dat het Afrikaans is ‘gecreoliseerd’. 
En het Afrikaans is uitgegroeid tot een aparte taal met een eigen ontwikkeling, los 
van het Nederlands, precies zoals dat het geval is met de creooltalen. 

Over de vraag of het Afrikaans een creooltaal is, is veel geschreven (zie ook het 
hoofdstuk van Fritz Ponelis in dit boek). Interessant voor ons is de vergelijking die de 
wetenschapper Markey in 1982 heeft  gemaakt tussen het Afrikaans en creooltalen, en 
dan met name het Negerhollands, omdat dit net als het Afrikaans op het Nederlands 
is geënt. Uit zijn onderzoek bleek dat elf taalkundige kenmerken die typerend zijn 
voor creooltalen, allemaal voorkomen in het Negerhollands, terwijl slechts vier ervan 
in het Afrikaans voorkomen, waarvan twee in gewijzigde vorm. Zijn conclusie is dan 
ook dat het Afrikaans geen echte creooltaal is, maar een tussenpositie inneemt tus-
sen creooltalen en niet-creooltalen. Die mening wordt tegenwoordig breed gedeeld.

Ik zal hieronder alle elf kenmerken van creooltalen kort opsommen, waarbij ik 
telkens bekijk of ze tevens in etnische variëteiten van het Nederlands voorkomen. 
Daaruit kan dan blijken of er overeenkomsten bestaan tussen etnische variëteiten, 
Afrikaans en creooltalen. Ik vermeld eerst de twee kenmerken die ook in het Afri-
kaans voorkomen, vervolgens de twee kenmerken die slechts gedeeltelijk in het Afri-
kaans voorkomen, en daarna de zeven kenmerken die wel in het Negerhollands maar 
niet in het Afrikaans bestaan. De concrete voorbeelden van de verschijnselen komen 
deels uit Markey en deels uit Hesseling (telkens is de spelling van het origineel ge-
volgd).

1.  Zelfstandige naamwoorden kennen in het Afrikaans en het Negerhollands geen 
grammaticaal geslacht; dat betekent dat er in het Afrikaans en Negerhollands 
slechts één bepaald lidwoord bestaat, namelijk die. In alle etnische variëteiten 
bleek een voorkeur te bestaan voor één lidwoord, de of die.

2. Zelfstandige naamwoorden worden in het Afrikaans en Negerhollands niet verbo-
gen. Daarin komen deze talen overeen met het Nederlands, maar verschillen ze met 
bijvoorbeeld het Duits, dat vormen kent zoals der Vater, des Vaters, dem Vater, den 
Vater. In het Negerhollands worden evenmin bijvoeglijke naamwoorden verbogen 
(die heilig geest), dus het Nederlandse verschil tussen een groot huis en een grote 
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tafel komt niet voor. Ook de etnische variëteiten kennen slechts één vorm van het 
bijvoeglijk naamwoord (grote), zodat je niet meer van een verbuiging kunt spreken. 
In het Afrikaans bestaat wel een verbuiging, hoewel deze ten opzichte van het Ne-
derlands grondig is omgebouwd en onder andere afh angt van de lengte van het 
bijvoeglijke naamwoord. 

3.  Creooltalen vormen de vergrotende trap van bijvoeglijke naamwoorden vrijwel 
altijd op dezelfde manier als de West-Europese taal waarop zij zijn gebaseerd; 
zowel het Afrikaans als het Negerhollands gebruiken -er en meer (Negerhollands 
me). In het Negerhollands laat men dit volgen door dan, zoals in het Nederlands, 
maar het Afrikaans gebruikt eigen constructies, namelijk as wat of as waar: hy 
onderneem meer as wat hy kan uitvoer, dit kom meer voor as wat ’n mens dink 
‘dit komt vaker voor dan men denkt’ of minder laat toekom as waar hy reg op het 
‘iemand tekortdoen’. 

  De etnische variëteiten komen overeen met het Nederlands: niet alleen Stan-
daardnederlands dan (meer dan ik), maar ook wel de spreektaalvariant als (meer 
als ik/mij).

4.  Werkwoordstijden worden in creooltalen uitgedrukt door de combinatie van het 
onverbogen werkwoord met drie verschillende partikels, die de verleden tijd, de 
toekomende tijd of irrealis en de duur van de handeling (of gewoonte, herhaling, 
toename e.d.) uitdrukken. Zo kent het Negerhollands naast de tegenwoordige tijd 
mi jit ‘ik eet’ de volgende vormen:

 – de verleden tijd, gevormd met (h)a: mi a jit ‘ik at’;
 – de toekomende tijd, gevormd met sa(l): mi sa jit ‘ik zal eten’;
 – een duratief, die de duur van de handeling aangeeft , gevormd met ka en le/lo: 

mi lo jit ‘ik ben aan het eten’, mi a lo jit ‘ik was aan het eten’, mi ka jit ‘ik ben bezig 
geweest met eten’ en mi a ka jit ‘ik was bezig geweest met eten’. 

  In het Afrikaans worden de verleden en toekomende tijd op dezelfde manier als 
in creooltalen gevormd: ze worden uitgedrukt door het ge- en sal: hy het geloop, hy 
sal loop. Maar de derde werkwoordstijd wordt door verschillende woordvormen 
weergegeven, niet met één vast partikel, bijvoorbeeld aan die of om te: hy is aan 
die skrywe ‘hij is bezig met schrijven’, hy raak aan die slaap ‘hij valt langzaam in 
slaap’, sy gaan aan ’t huil(e) ‘ze beginnen te huilen’ of ons was besig om te skrywe 
‘we waren aan het schrijven’. Hoewel ook het Nederlands aan te en om te kent, 
moet vastgesteld worden dat het Afrikaans een eigen weg is ingeslagen: om te is in 
het Nederlands nooit duratief, en het gebruik van aan te wordt in het Nederlands 
in andere situaties gebruikt dan in het Afrikaans, zoals uit de voorbeelden blijkt. 
Vergelijk ook Afrikaans hy was besig om te pak met Nederlands hij was aan het 
pakken of hij was bezig met pakken. 

  Etnische variëteiten vormen de werkwoordstijden niet door middel van par-
tikels. Ze volgen in principe de Nederlandse werkwoordstijden, hoewel ze soms 
andere hulpwerkwoorden gebruiken om de toekomende tijd of de duur van de 
handeling uit te drukken.
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5.  Het meervoud van zelfstandige naamwoorden wordt in creooltalen algemeen 
gevormd door toevoeging van het persoonlijk voornaamwoord van de derde 
persoon meervoud; in het Negerhollands luidde dit persoonlijk voornaamwoord 
sine (een oudere vorm) of sender, sellie (jongere vormen), vandaar: di kin sine ‘de 
kinderen’, mie twee kint sender ‘mijn twee kinderen’. Noch in het Afrikaans, noch 
in de etnische variëteiten van het Nederlands komen dergelijke vormen voor.

6.  De woordvolgorde in creooltalen zoals het Negerhollands is steeds onderwerp 
– werkwoord – lijdend voorwerp, ook in de vraagzinnen en bijzinnen, vergelijk Ne-
gerhollands voor wat joe loop wee? ‘waarom ga je weg?’ Ook in de etnische variëtei-
ten wordt in vraagzinnen en bijzinnen dikwijls vastgehouden aan de woordvolgorde 
van de hoofdzin. In het Afrikaans daarentegen wordt de woordvolgorde omgekeerd, 
net als in het Nederlands, vergelijk gaan julle iets daaraan doen? of (hy het my baie 
kwaad gemaak,) nogtans sal ek hom help.

7.  Persoonlijke voornaamwoorden kennen in creooltalen verschillende vormen 
voor het enkelvoud en het meervoud, maar ze kennen geen verschil tussen de 
onderwerpsvorm en de voorwerpsvorm, en geen geslachtsverschil voor de derde 
persoon. In het Negerhollands zegt men:

 – enkelvoud: mi ‘ik, mij’, ju ‘jij, jou’, (h)em/(h)am ‘hij, zij, hem, haar’;
 – meervoud: ons ‘wij, ons’, jen/jende(r)/jine ‘jullie’, sen/sende(r)/sine ‘zij, hen, 

hun’. 
  In het meervoud komt dit overeen met Afrikaans ons, julle, hulle; in het en-

kelvoud echter maakt het Afrikaans verschil tussen de onderwerpsvorm (ek, ju, 
hy, sy) en de voorwerpsvorm (my, jou, hom, haar), en de derde persoon kent ge-
slachtsverschil: hy/hom tegenover sy/haar. 

  In de etnische variëteiten wordt meestal de Nederlandse grammatica gevolgd, 
maar in het Curaçaos-, Indisch- en Surinaams-Nederlands (en in de creooltaal 
Petjoh, maar dat is niet bijzonder) wordt soms met mannelijke voornaamwoorden 
naar vrouwen verwezen en andersom.

8.  Creooltalen kennen geen niet-vervoegde werkwoordsvormen, maar deze komen 
wel in het Afrikaans voor (in combinatie met een bepaling zoals om te of deur te), 
vergelijk jy weet wat om te doen ‘je weet wat je moet doen’, deur te skreeu kry jy 
niks ‘door te schreeuwen krijg je niks’. De etnische variëteiten kennen, net als het 
Nederlands en het Afrikaans, niet-vervoegde werkwoordsvormen.

9.  Creooltalen kennen geen passieve vormen, zoals blijkt uit de Negerhollandse verta-
ling van Mattheus 8: 12. Die kinders van die rik, sellie sal gooy sender na die byttenste 
dysternis ‘En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buiten-
ste duisternis’, letterlijk ‘de kinderen van het rijk, zij zullen ze gooien naar de buiten-
ste duisternis’. Het Afrikaans kent net als het Nederlands de lijdende vorm worden: 
die brief word deur Piet geskryf. Interessant is dat etnische variëteiten in sommige 
gevallen evenmin een speciale vorm voor passieve zinnen gebruiken, hoewel dit 
slechts incidenteel is (zie hierboven). 
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10.  In creooltalen wordt geen werkwoordelijk verschil gemaakt tussen bezit en aanwe-
zigheid, in beide gevallen wordt één werkwoord gebruikt, terwijl het Nederlands 
voor bezit het werkwoord hebben hanteert en voor aanwezigheid het werkwoord 
zijn. Vandaar in het Negerhollands wa ju bruer bin? ‘waar is je broer?’ en mie 
Heer N.N. bin van al te veel guj Humeer ‘meneer N.N. heeft  een bijzonder goed 
karakter’ (wel zegt men bijvoorbeeld: ju no hab neesdeuk ‘heb je geen zakdoek?’, 
met hab). Het Afrikaans maakt verschil tussen hê en wees (verbogen is), en ook 
de etnische variëteiten van het Nederlands kennen een verschil tussen bezit en 
aanwezigheid.

11.  In creooltalen staat de ontkenning direct vóór het werkwoord, vergelijk Neger-
hollands mi no wil jit meer ‘ik wil niet meer eten’, ju no wil sit beetje? ‘wil je niet 
even zitten?’, mi nooit ka kik die ‘ik had hem nooit gezien’. In het Afrikaans komt 
de ontkenning alleen in bijzinnen voor het werkwoord te staan: hy se dat hy nie 
sal kom ‘hij zegt dat hij niet zal komen’. Dit is geheel conform de Nederlandse 
grammatica. Verder gebruikt het Afrikaans meestal een tweeledige ontkenning 
nie … nie: ek kom nie na jou toe nie, maar nóóit een dubbele ontkenning, wat een 
karakteristiek is van creooltalen en het Negerhollands: ju no weet niet een gut ‘je 
weet niets’. 

  De etnische variëteiten volgen in plaats en gebruik van de ontkenning over het 
algemeen het Nederlands – net als in de Nederlandse spreektaal komen dubbele 
ontkenningen voor: ik doe nooit geen kwaad.

Deze gegevens kunnen als volgt in een tabel worden weergegeven. De aanduiding 
+/– betekent dat een bepaald kenmerk wel voorkomt, maar in gewijzigde vorm of in 
slechts enkele etnische variëteiten. 

Kenmerk Negerhollands Afrikaans Etnische variëteiten
1 + + +
2 + + +
3 + +/– –
4 + +/– –
5 + – –
6 + – +
7 + – +/–
8 + – –
9 + – +/–
10 + – –
11 + – –

Dat betekent dat etnische variëteiten drie tot vijf kenmerken gemeenschappelijk heb-
ben met de creooltalen (namelijk kenmerken 1, 2, 6, soms ook 7 en 9), en dat het 
Afrikaans vier kenmerken gemeenschappelijk heeft  met creooltalen. Er is echter wel 
een verschil in kwantiteit: in creooltalen en het Afrikaans zijn de kenmerken vaste 
regels, terwijl ze in etnische variëteiten variabel voorkomen: hoewel er bijvoorbeeld 
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een duidelijke voorkeur bestaat voor één lidwoord, kan dit lidwoord zowel de als die 
zijn, en bovendien blijven er gevallen waarin men het lidwoord ’t gebruikt.

De regel lijkt mij als volgt te zijn: Nederlandse creooltalen hebben een eigen, ver-
eenvoudigde grammatica waarin slechts in geringe mate invloed te vinden is van de 
Nederlandse grammatica, terwijl de etnische variëteiten daarentegen gebruikmaken 
van de Nederlandse grammatica, maar de onregelmatigheden hierin gladstrijken: ze 
systematiseren en simplifi ceren de bestaande regels, terwijl de creooltalen (en soms 
het Afrikaans) althans deels geheel nieuwe, eigen regels kennen. Omdat de bijzon-
derheden van de etnische variëteiten althans gedeeltelijk te verklaren zijn uit het 
systematiseren van de grammaticale regels van het Nederlands, speelt de moedertaal 
van de sprekers maar een beperkte rol. Uitzonderingen in de grammatica van het 
Nederlands, die in de loop van de tijd zijn ontstaan en generatie op generatie door 
Nederlanders zijn doorgegeven, worden door de nieuwe Nederlanders weggewerkt, 
zodat de grammaticale regels veel logischer worden. Zo gaat men naar één lidwoord, 
wat in het Engels en Afrikaans al eerder is gebeurd, kiest men voor een vaste woord-
volgorde in hoofd-, bij- en vraagzinnen, en laat men het voornaamwoord het en er, 
die op moeilijk voorspelbare en beregelbare plaatsen worden toegevoegd, weg, zon-
der dat dit het begrip van de zin aantast. Men maakt bovendien soms een nieuw vorm-
onderscheid: zo is in de etnische variëteiten een bijvoeglijk naamwoord te herkennen 
aan de uitgang -e (een mooie schilderij), tegenover het bijwoord en naamwoordelijk deel 
van het gezegde, die nooit eindigen op -e (dat is mooi, mooi niet!).

Het verschil tussen de creooltalen en de etnische variëteiten is te verklaren uit het 
feit dat creooltalen geen, en etnische variëteiten wél contact hebben gehouden met het 
Nederlands. Dat het Afrikaans een tussenpositie inneemt, ligt dan voor de hand: het 
Afrikaans heeft  namelijk aanvankelijk een zeer losse band onderhouden met het Ne-
derlands, een band die in de negentiende en twintigste eeuw weer is aangehaald. 

Dat etnische variëteiten altijd in contact zijn gebleven met het Nederlands, zal ko-
men door de periode waarin ze zijn ontstaan. Terwijl het Afrikaans en de Nederlandse 
creooltalen in de zeventiende of begin achttiende eeuw ontstonden, zijn de etnische 
variëteiten pas in de negentiende eeuw ontstaan, tijdens de koloniale periode, of in de 
negentiende (Jiddisch) en twintigste eeuw (Marokkaans- en Turks-Nederlands) op Ne-
derlandse bodem. Hoewel vóór de negentiende eeuw wel Nederlands werd gebruikt in 
Suriname, de Benedenwindse Eilanden en Indonesië, was het aantal Nederlanders dat 
hier woonde zo gering, de Nederlanders verbleven er zo kort en ze vermengden zich 
zo weinig met de inheemse bevolking, dat er geen speciale taalvariëteit kon ontstaan; 
wel werden natuurlijk in het koloniale Nederlands veel leenwoorden uit de inheemse 
talen overgenomen. (De creooltaal Petjoh ontstond weliswaar pas in de negentiende 
eeuw, toen de groep Indo’s omvangrijk was, maar de wortels ervan liggen waarschijnlijk 
in het oudere Pasar-Maleis en Kazerne-Maleis.) Een belangrijke factor zal tot slot ook 
zijn dat juist in de negentiende eeuw, toen de variëteiten ontstonden, het aantal mensen 
dat Nederlands onderwijs volgde, enorm toenam. Het late ontstaan, gecombineerd met 
de toename van de geletterdheid, zullen ervoor verantwoordelijk zijn geweest dat de 
etnische variëteiten nooit het contact met het Standaardnederlands verloren en daarom 
ook niet konden uitgroeien tot een aparte taal.
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Wat betreft  overeenkomsten tussen creooltalen en etnische variëteiten moet tot slot 
nog gewezen worden op de theoretische mogelijkheid dat hier (mede) sprake is van 
beïnvloeding: sommige etnische variëteiten staan immers in nauw contact met cre-
ooltalen. Dat geldt met name voor het Surinaams-Nederlands en het Sranan, voor het 
Curaçaos-Nederlands en het Papiaments, en voor het Indisch-Nederlands en het Pet-
joh. In principe is het mogelijk dat bepaalde kenmerken uit de creooltalen overgenomen 
zijn door de etnische variëteiten, en dus niet ontstaan zijn binnen de variëteiten. Dat zou 
bijvoorbeeld kunnen gelden voor de verwijzing met mannelijke voornaamwoorden 
naar vrouwen en andersom. Dit kenmerk komt namelijk niet voor in het Turks- en 
Marokkaans-Nederlands.

Overeenkomsten tussen etnische en ‘autochtone’ variëteiten van het Nederlands

Behalve dat er overeenkomsten bestaan tussen etnische variëteiten en creooltalen, 
blijken er ook overeenkomsten te zijn tussen etnische en ‘autochtone’ variëteiten van 
het Nederlands, dus Nederlandse dialecten of volkstaal. Zo kennen diverse dialecten 
de bilabiale /oea/-uitspraak van de w, die veel etnische variëteiten kenmerkt. Eigen-
lijk kun je wel stellen dat veel van de bijzondere klanken die in etnische variëteiten 
voorkomen, ook wel in een of ander Nederlands dialect bestaan, maar de combinatie 
van afwijkende klanken is specifi ek voor de etnische variëteit. Vaak typeren buiten-
staanders een variëteit dan ook door slechts enkele, opvallende klanken.

Ook autochtone Nederlanders veronachtzamen het woordgeslacht; zo kun je in 
volkstaal horen het meisje die daar loopt; het is een succes die een begin is of een 
grote kind, een kleine kind. In sommige Limburgse dialecten laat men er weg in bij-
voorbeeld Is nog soep? Ook het weglaten van het voornaamwoord het komt wel in 
dialecten voor, althans in sommige posities, en zelfs in het Standaardnederlands 
neemt het toe: heel gebruikelijk is tegenwoordig feit is dat…, prettige van de expositie 
is… Vroeger zou dit fout gerekend zijn, en zei men het is een feit dat… of een feit is 
dat…, en het prettige van de expositie is… Het weglaten van zich komt ook wel voor, 
vergelijk bijvoorbeeld Standaardnederlands het verhaal speelt in Frankrijk in plaats 
van het verhaal speelt zich af in Frankrijk. Wat betreft  de werkwoordsvormen tot slot: 
het toevoegen of weglaten van een -t aan werkwoordsvormen komt in de dialecten 
allebei voor (ik loopt, hij heb), net als het gebruik van -en in de tegenwoordige tijd 
enkelvoud (bijvoorbeeld Veluws jiej wareken ‘je werkt’). In dialecten en de volkstaal 
kunnen doen, gaan en komen de toekomende tijd uitdrukken (hij doet hard werken 
e.d.). Soms valt een koppelwerkwoord in een dialect weg. 

Sommige kenmerken zijn dus universeel voor variëteiten van het Nederlands (en 
komen soms ook voor in creooltalen, zoals het wegvallen van de -t in werkwoords-
vormen). Uit de gegevens die tot nu toe bekend zijn blijkt – en dat zal velen verbazen 
– dat slechts twee kenmerken uitsluitend voorkomen in etnische variëteiten en niet 
in autochtone, namelijk het gebruik van alleen beklemtoonde vormen van persoon-
lijke voornaamwoorden, en het hanteren van een vaste woordvolgorde, ook in vraag-
zinnen en bijzinnen. Nader onderzoek kan natuurlijk uitwijzen dat de verschillen 
tussen etnische en autochtone variëteiten groter blijken dan nu bekend.
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De toekomst van de etnische variëteiten

Kenmerkende verschijnselen van de etnische variëteiten (behalve het Jiddisch-Ne-
derlands, dat inmiddels vrijwel verdwenen is) worden momenteel doorgegeven aan 
de volgende generatie, zo blijkt in de verschillende hoofdstukken. Ze worden ook 
overgenomen in de straattaal die gebruikt worden door jongeren van allerlei ach-
tergronden – ook autochtone Nederlandse jongeren –, en ze hebben een belangrijke 
groepsvormende functie. Het is mogelijk dat ze in de toekomst via de straattaal on-
derdeel van het Standaardnederlands gaan worden. In het verleden hebben variëtei-
ten ook invloed gehad op de Nederlandse standaardtaal of volkstaal: vanuit iedere 
variëteit zijn wel leenwoorden overgenomen door het Nederlands, en er is gesuggereerd 
dat de karakteristieke Amsterdamse uitspraak van de s voor in de mond, bijna als /
sj/, overgenomen is uit het Jiddisch-Nederlands; denk aan de uitspraak /sjwaon/ voor 
zwaan en /mensj/ voor mens. Voor de toekomstvisies van de verschillende auteurs 
zie de slotparagrafen van de hoofdstukken – ik herhaal dat hier niet.

Etnische variëteiten kunnen dus invloed hebben op de volkstaal of het Standaard-
nederlands, maar ook het omgekeerde komt voor: in sommige gevallen nemen spre-
kers van etnische variëteiten dialectvormen of volkstaalvormen over: ik noemde al 
groter als ik/mij, maar ook hun hebben is aangetroff en in het Marokkaans- en Suri-
naams-Nederlands, net als z’n eigen voor ‘zichzelf ’, en de verwisseling van kunnen en 
kennen. Zo bestaat er een wisselwerking tussen etnische en autochtone variëteiten. 
Wellicht versmelten zij ooit met elkaar tot nieuwe stadstalen (zoals het Amsterdams 
en Leids eind zestiende eeuw veranderd zijn door het grote aantal Zuid-Nederlandse 
immigranten die naar deze steden trokken), maar het is ook mogelijk dat bepaalde 
kenmerken van de etnische variëteiten behouden blijven of zelfs benadrukt worden 
ter versterking van de groepsidentiteit.

Hoewel er nog maar weinig bekend is over etnische variëteiten, blijkt uit dit boek 
hoe ongeloofl ijk interessant zij zijn. Voorlopig lijkt het erop dat er algemene etnisch 
Nederlandse kenmerken bestaan, ongeacht de moeder- of thuistaal van de sprekers, 
en dat er voorts kenmerken bestaan die universeel zijn voor alle variëteiten van het 
Nederlands, zowel de etnische als de autochtone. Nader onderzoek is dringend ge-
wenst…
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