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Diversificatie van het Nederlands door 
taalcontact

Hans den Besten en Frans Hinskens*

Abstract

This paper purports to give an overview of recent research concerning the diversification 

of Dutch due to external causes (‘recent’ covering more or less  the last fifteen years). Spe-

cial attention is paid to Jewish Dutch, Cape Dutch and Afrikaans, and Virgin Islands Dutch 

Creole (Negerhollands). These sections are preceded by a systematic overview of all sorts 

of non-native and/or non-metropolitan Dutch such as the US Dutch varieties,  both older 

and emerging ethnolects of Dutch, mixed languages such as Pecok in colonial Indonesia, 

Dutch-based pidgins in South Africa and Dutch-based Creoles in the Caribbean.

• 1 inleiding

Zoals de Junggrammatiker al wisten, heeft taalverandering òf een interne òf een externe 
oorsprong – òf beide. In het eerste geval kan er bijv. sprake zijn van (wat men hedenten-
dage zou aanduiden als) postlexicale klankverandering of analogie, in het tweede geval is 
de verandering een gevolg van langdurig en intensief contact met een ander taalsysteem 
(ontlening). Terwijl het eerste het onderwerp is van het onderzoek van taalvariatie, staat 
het tweede centraal in de contactlinguïstiek. Het taalvariatieonderzoek concentreert zich 
op ‘inherente’ kwantitatieve of op geografische taalvariatie, de studie van de talige gevol-
gen van taalcontact richt zich op de impact van onder meer ontlening, tweede taalverwer-
ving en meertaligheid op taalgebruik (bijv. codewisseling) en taalstructuur (bijv. taalver-
menging, ontwikkeling van pidgins en creooltalen). Wanneer verschillende taalsystemen 
(bijv. twee verschillende talen, maar ook twee verschillende dialecten van eenzelfde taal, 
of een dialect en de bijbehorende standaardtaal) langere tijd intensief met elkaar in contact 
zijn, dan kan dat leiden tot taalkundige nakomelingen.
 In deze bijdrage concentreren wij ons op taalverandering met een externe oorsprong. 
We beperken ons daarbij tot variëteiten en dochtertalen van het Nederlands en schenken 
bijzondere aandacht aan wetenschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen 15 jaar. Het 
is uiteraard niet mogelijk, in kort bestek volledig recht te doen aan het onderzoek van de 
enorme waaier aan ‘extramurale’ variëteiten, etnische variëteiten en dochtertalen van het 
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1  Vrijwel gelijktijdig met de afronding van deze bijdrage, maar voor ons nog nèt niet te laat, verscheen Van der 

Sijs’ (red.) (2005) Wereldnederlands. Oude en jongere variëteiten van het Nederlands, dat over enkele van de in dit 

artikel te noemen taalsystemen veel meer bevat. 

2  Dat wil zeggen tot één en hetzelfde systeem van nauw verwante taalvariëteiten. 

Nederlands.1 Om die reden beperken we ons tot een drietal taalsystemen die het resul-
taat zijn van contact van oudere variëteiten van het Nederlands met andere taalsystemen 
(par. 3 t/m 5). Wel willen we, daaraan voorafgaand, trachten een iets breder en bibliogra-
fisch enigszins gestoffeerd overzicht te bieden (par. 2).

• 2 Overzicht

Beslissend voor de vraag of er sprake is van langdurig en intensief taalcontact zijn de 
vragen a) of een taalvariëteit voor de huidige of vorige generaties van sprekers de/een 
moedertaal is of niet, en b) of de sprekers zich binnen of buiten het taalgebied bevinden. 
Visueel:

Van oorsprong moedertaal?

ja nee

In taalgebied? ja (dialecten,

standaardtaal)

etnolecten

nee variëteiten

buiten de taal-

gemeenschap

dochtertalen

In volgorde van toenemende structurele afstand tot de endogene variëteiten (dialecten, 
standaardtaal) van het Nederlands onderscheiden wij:
1. variëteiten van het Nederlands buiten de taalgemeenschap,
2. etnolecten van het Nederlands en
3. dochtertalen van het Nederlands.

2.1  Variëteiten van het Nederlands buiten de taalgemeenschap

De oudste variëteiten van het Nederlands buiten de taalgemeenschap zijn ongetwijfeld de 
endogene variëteiten van het Nederlands in buitengewesten als Frans-Vlaanderen (Rycke-
boer 2000), Kleve, het graafschap Bentheim etc. (Kremer 2002; Hinskens 1993; Hinskens 
te verschijnen). Aangezien het dialect aan gene zijde van de grens daar niet tot hetzelfde 
diasysteem2 behoort als de betreffende nationale standaardtaal, spreekt men wel van een 
‘dakloos’ (‘roofless’) dialect. In al deze gevallen snijden jonge politieke grenzen door oude 
dialectale overgangsgebieden heen. Het onderzoek, dat deels historisch-dialectologisch en 
deels sociodialectologisch van aard is, richt zich grotendeels op de rol van het dialect in 
het grensverkeer en de erosie van traditionele dialectcontinua door de convergentie van 
de dialecten aan weerszijden van de grens met de respectieve standaardtalen. Aan taal-
contactverschijnselen is weinig aandacht besteed; voor zover dat wel gebeurde, ging het 
vooral om lexicale ontlening.

Hans den Besten en Frans Hinskens
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3 Voor een alternatieve analyse zie Van Reenen (2000). 

Ver vóór 1800 werden endogene variëteiten van het Nederlands geëxporteerd naar de 
Amerikaanse oostkust. Een exponent hiervan was het zogeheten Low Dutch, Leeg Duits 
of Jersey Dutch (Prince 1910; Van Ginneken 1913a:292–299; Van Marle 2003). Dit Jer-
sey Dutch was waarschijnlijk een koine (een taalkundige grootste-gemene-deler) van 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse dialecten. In de mond van een kleine groep in de onherberg-
zame Ramapo Mountains, Bergen en Passaic Counties (New Jersey, minder dan 50 km. 
noordwestelijk van New York City) in afzondering levende afstammelingen van zwarte en 
Indiaanse slaven, de zogenoemde ‘Jackson Whites’ (Cohen 1974), was het mogelijkerwijs 
gecreoliseerd; in elk geval kende het een afwijkende zwarte variëteit. Maar afgaande op 
de weinige beschrijvingen was het toch grotendeels een “Americanized Dutch” (Prince 
1910:459). Het was gekenmerkt door enige grammaticale vereenvoudiging en fonologische 
convergentie met het Amerikaanse Engels, “having borrowed also from the Minsi (Lenâpe 
– Delaware) Indian language a few animal and plant names” (Prince 1910:459). Volgens 
Van Marle was “de zinsbouw bijna Engels geworden” en vertoonde ook de werkwoords-
morfologie duidelijk Engelse invloeden. Hij brengt dit in verband met het feit dat het 
Nederlands in deze gemeenschappen niet langer als eerste taal in gebruik was. Ten tijde van 
Prince’ veldwerk was het Jersey Dutch al zo goed als uitgestorven (Prince 1910:459–460).
 Eveneens ver vóór 1800 werden endogene variëteiten van het Nederlands geëxpor-
teerd naar de Kaapkolonie. Hier ontstond in de tweede helft van de 17e eeuw het Kaaps 
Hollands, dat later met andere variëteiten samengroeide tot het Afrikaans. Uitvoeriger 
hierover in par. 4 hieronder. 
 Na 1800 werden endogene variëteiten geëxporteerd door Nederlandse emigranten 
naar onder meer het Amerikaanse Middenwesten, de zogeheten Tweede Emigratie (o.a. 
Van Ginneken 1913a:299–301; Buccini 1996). De door Daan (1987:118–120) in de staten 
Michigan, Wisconsin en Iowa onderzochte nakomelingen van sprekers van zeer precies 
gelokaliseerde Nederlandse dialecten blijken vormen te gebruiken (bijv. holt voor ‘hout’ en 
de eenheidspluralis op -t als in loopt ‘lopen (1e/2e/3e p.)’) die in een deel van het gebied van 
oorsprong inmiddels niet meer voorkomen. Daan concludeert op basis hiervan voorzichtig 
dat de betreffende dialecten in het moederland veranderd zijn. Smits’ (1996) onderzoek 
van het Iowa Dutch, dat “certainly not identical to standard Dutch” is (15), brengt enkele 
gevolgen van interdialectische nivellering aan het licht.3 Geen van beide onderzoeksters 
richtten zich allereerst op taalcontactverschijnselen in engere zin.
 In de 20e eeuw werden endogene variëteiten door Nederlandse emigranten geëx-
porteerd naar Australië (o.a. Pauwels 1991; Clyne 1991), Nieuw Zeeland (Kuiper 2004) 
en Canada. Vooral in de Australische en Nieuw-Zeelandse (Folmer 1991) context is veel 
onderzoek verricht naar taalbehoud en taalverlies, minder naar taalcontactverschijnselen, 
met uitzondering van Clyne (o.m. 2003).

2.2  Etnolecten van het Nederlands

De grens tussen ‘inherente’ taalvariatie, taalvariatie die samenhangt met de culturele, etni-
sche en talige achtergrond van de sprekers en de structurele gevolgen van taalcontact is niet 
altijd scherp te trekken. Dit is het duidelijkst zichtbaar in etnolecten, variëteiten die deels 



286

4 Voor een overzicht zie De Vries (1983).

exogeen zijn, zoals het Nederlands van niet-moedertaalsprekers in de Nederlandse taalge-
meenschap. De notie ‘etnolect’ is door Danesi (1985:118) gedefinieerd als “the variety of 
a language that results when speakers of different ethnolinguistic backgrounds attempt to 
speak the dominant language (e.g. ‘Chicano English’)”. Etnolecten zijn dus producten van 
taalverschuiving (‘language shift’) in de zin van Thomason & Kaufman (1988). Etnolecten 
zijn niet per se leerdersvariëteiten, hetgeen blijkt uit het feit dat, in oudere migrantenge-
meenschappen zoals de etnische Italianen in Noord-Amerika, veel sprekers de standaardva-
riëteit wel degelijk beheersen; bij deze sprekers is het, met andere woorden, geen kwestie 
van niet anders kunnen, maar van (onder bepaalde omstandigheden) niet anders willen.
 Wat de herkomst betreft is de vraag onder meer welke etnolectkenmerken uit de 
oorspronkelijke moedertalen van de eigen etnische groep stammen (‘substraateffecten’). 
Welke etnolectkenmerken zijn sporen van de tweede taalverwerving van de eerste gene-
ratie of verschijnselen die in het algemeen kenmerkend zijn voor tweede taalverwerving? 
Welke etnolectkenmerken zijn afkomstig uit de omringende stadsdialecten of andere 
endogene niet-standaardvariëteiten? Etnolecten zijn nog nauwelijks onderzocht. Ook 
vanuit de sociolinguïstiek is er weinig aandacht aan besteed, al wordt er hoe langer hoe 
sterker gepleit voor dergelijk onderzoek, zoals bijv. door Backus (2001), die overigens het 
begrip ‘etnolect’ niet gebruikt.
 In het verleden was er een variëteit van het Nederlands die vrijwel uitsluitend gespro-
ken werd door Joden, met name van oorsprong Oost-Europese Joden. Meer over dit goed-
deels uitgestorven etnolect in par. 3 hieronder.
 In het heden zijn er allereerst de variëteiten van het Nederlands die gesproken worden 
door voormalige inwoners van de ex-koloniën. In Indonesië4 wordt alleen in bepaalde 
chique Indonesische families en onder een deel van de intellectuele elite nog Nederlands 
gesproken – in bepaalde protestantse minderheidsgroeperingen niet meer, evenmin onder 
Jakartaanse travestieten, voor wie het Nederlands tot voor kort fungeerde als geheimtaal 
(De Vries 1989, 2005:66). Het Pecoh en Javindo komen in par. 2.3 aan de orde. Naar even-
tuele Indonesische etnolecten van het Nederlands lijkt weinig onderzoek te zijn verricht; 
uit het weinige dat er is, komt naar voren dat het Indische Nederlands onder meer geken-
merkt wordt door een soms afwijkend gebruik van het woordgeslacht, het variabel niet 
realiseren van de woordjes er en (pronominaal) het, de stemloze realisatie van de fricatie-
ven, de bilabiale /w/ en een schijnbaar afwijkende woordklemtoon (De Vries 2005:72–74). 
Het onderzoek van Tahitu (2003) richt zich vooral op taalverwervingsproblemen van van 
huis uit Maleis sprekende Molukkers en de maatschappelijke gevolgen daarvan.
 Het gebruik van het Nederlands in Suriname beperkt zich grotendeels tot de stad – waar 
aan het begin van de 19e eeuw al een gekleurde Nederlandstalige elite was. De hogere 
klassen neigen naar het gebruik van het Nederlands als thuistaal, ook als moedertaal, de 
lagere klassen spreken thuis de etnische taal, al kent men ook Nederlands en wordt er code 
gewisseld (De Kleine 2002). Het Nederlands lijkt in Suriname, sedert de recente toetreding 
van het land tot de Nederlandse Taalunie als geassocieerd lid, in elk geval officieel sterker 
verankerd, al blijft het de Hoge taal, die allereerst met het gezag wordt geassocieerd. Het 
concurreert in de dagelijkse omgang met het Sranantongo; niettemin strekt er zich een 
continuüm uit tussen het Sranan via het Surinaams Nederlands naar het ‘metropolitaanse’ 
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standaard Nederlands (Van Donselaar 2005:117; Van Bree & De Vries 1997:1149). Het 
Surinaamse Nederlands in Nederland kent een grote bandbreedte aan variatie, maar in 
vrijwel alle variëteiten vallen de gestereotypeerde bilabiale /w/, de enigszins genasaleerde 
/ε/ voor nasalen (als in mens), de frequente SVO-woordvolgorde en bijzinnen zonder dat 
op naast, uiteraard, woorden en uitdrukkingen uit het Sranantongo. Kenmerken van 
het Surinaamse etnolect van het Nederlands die ook in de endogene variëteiten van het 
Nederlands voorkomen zijn de verstemlozing van de stemhebbende fricatieven en het 
gebruik van hun als subjectpronomen; nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre 
het gebruik van gaan als hulpwerkwoord overeenkomt met dat in Vlaamse dialecten.
 Op de Antillen en Aruba staat het Papiamentu zeer sterk; daardoor is gebruik van het 
(met betrekkelijk negatieve attitudes beladen) Nederlands een in hoge mate klasse-gebon-
den verschijnsel; het Nederlands bestaat zelfs onder de hogere standen in symbiose met 
het Papiamentu. Dit weerspiegelt zich in de Nederlandse situatie, waar het Papiamentu 
meer als omgangstaal fungeert dan het Nederlands. Het op Curaçao gesproken Nederlands 
wordt onder andere gekenmerkt door een soms afwijkend gebruik van het woordgeslacht, 
het variabel niet realiseren van de woordjes er en (pronominaal) het, de bilabiale /w/ en 
de stemloze realisatie van de fricatieven, waarbij de /γ/ vaak wordt gerealiseerd als [h] 
(Joubert 2005:37–39, 45–47).
 Het ‘vacuüm’ aan arbeidskrachten in de industrie, dat een gevolg was van de overgang 
naar de diensteneconomie na WO II, zoog ‘gastarbeiders’ naar West-Europa. In de jaren 
‘60 van de 20e eeuw kwam in Nederland de arbeidsmigratie uit de landen rond de Middel-
landse Zee op gang. In bepaalde regio’s streken aanzienlijke aantallen Italianen en Span-
jaarden neer; Jaspaert & Kroons onderzoek (1987) richtte zich vooral op behoud en verlies 
van het Italiaans. Landelijk kwam het accent in de emigratie al gauw op Noord-Afrika 
(Maghreb, vooral Marokko) en Klein-Azië (Turkije) te liggen. In het onlangs gestarte, door 
Muysken en Hinskens geëntameerde en sedert januari 2005 door NWO gefinancierde pro-
ject ‘The roots of ethnolects’ wordt getracht de wortels bloot te leggen van de etnolecten 
die gesproken worden door jonge Turken en Berbertalige Marokkanen in Amsterdam en 
Nijmegen.5

 ‘Straattaal’ (Nortier 2001; Cornips & De Rooij 2003; Van Lier 2005) is geen etnolect, 
maar het is nauw verbonden met etnolecten door de vermenging van lexicale en fone-
tische aspecten van enerzijds verschillende etnolecten en anderzijds de oorspronkelijke 
ingrediënten: de etnische talen en stadsdialecten van het Nederlands – vergelijkbaar met 
Kotsinas’ (1988) bevindingen voor het taalgebruik van jongeren uit etnische minderheids-
groepen in Stockholm.

2.3  Dochtertalen van het Nederlands

Dochtertalen van het Nederlands worden buiten de taalgemeenschap gesproken, op één 
twijfelgeval na, te weten het Stadsfries. Allereerst zijn daar mengtalen6 als het Petjoh ofte-
wel – in de moderne spelling – Pecok (gebaseerd op de grammatica van het Maleis; Van 

5  http://www.meertens.knaw.nl/etnolectproject/roots.html

6  Mengtalen zijn talen die “show a combination of the grammatical system (phonology , morphology, syntax) of 

one language with the lexicon of another language”, aldus Bakker & Mous (1994b:4–5).
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7  Voor literatuurverwijzingen voor het Bantoe-Afrikaanse pidgin en Flaaitaal/Tstotsitaal zie Ponelis (1993) en 

Den Besten (2001).

8  Berbice en Skepi Dutch zijn in 1975 ontdekt door Robertson (1989). 

Rheeden 1994) en het Javindo (gebaseerd op de grammatica van het Javaans; De Gruiter 
1990, 1994), ontstaan in Indonesië, maar geëxporteerd naar Nederland waar ze een kwij-
nend bestaan leiden als ‘in-group’-taal. Jonge Molukkers spreken onderling in informele 
situaties Melaju-Sini, een in structureel opzicht enigszins vereenvoudigd Maleis met een 
grotendeels Nederlands lexicon (Van Bree & De Vries 1997:1149). Het Stadsfries (Van 
Bree 1994, 2001a, b, c) is, evenals het Midslands, het Amelands en het Kollumers, een 
twijfelgeval omdat Friesland al lang deel uitmaakt van het Nederlandse taalgebied, al zijn 
de wortels van het Nederlands er niet overal even diep.
 Van de Nederlandse pidgins is het waarschijnlijk tot in de negentiende eeuw reikende 
Kaaps-Nederlandse Pidgin (Den Besten 1987, 2001) redelijk, zij het nog steeds fragmen-
tarisch, gedocumenteerd. En hetzelfde geldt voor de opvolgers ervan: er is wat literaire 
evidentie voor het bestaan van een Masbieker-Afrikaans pidgin aan de Kaap, gesproken 
door de slaven uit Mozambique die vanaf 1775 tot in de 19e eeuw in groten getale naar 
Zuid-Afrika gebracht werden (Den Besten 2001). Ook zijn er gegevens over een Afrikaans 
pidgin in de mond van Bantoetaligen, waarvoor de basis gelegd werd door de Grote Trek 
van de jaren dertig van de 19e eeuw, die het begin was van een grootschalige emigratie 
van blanke en gekleurde (zwarte) sprekers van het toenmalige Kaaps-Nederlands (Afri-
kaans) naar de noordelijke delen van het huidige Zuid-Afrika. Waarschijnlijk is dit pidgin 
(vroeger wel aangeduid als “Kaffer-Afrikaans”) niet geheel los te zien van de oudere pid-
gins, maar dit is nog niet onderzocht. Verder lijkt het vrij zeker dat dit plattelandspidgin 
aan de basis ligt van één van de variëteiten van het stedelijke Flytaal/Flaaitaal, ook wel 
Tsotsitaal genoemd (Makhudu 2002). Het ‘diepe’ type Flaaitaal is SVO met nauwelijks V2, 
terwijl Molamu (2003) een type Flaaitaal weergeeft dat qua woordvolgorde veel meer op 
het Afrikaans en het Nederlands lijkt.7

 Een derde type dochtertaal wordt gevormd door de zogeheten ‘semi-creooltalen’, talen 
die ten dele gecreoliseerd zijn. Onder de dochtertalen van het Nederlands geldt dit voor het 
Afrikaans. Het Afrikaans heeft zich ontwikkeld uit het Kaaps Nederlands en het bovenge-
noemde pidgin, met beduidende invloeden van de talen van diverse groepen van slaven 
en de Khoekhoen. Meer over het Afrikaans, zijn voorlopers en zijn  ontwikkeling in par. 4 
hieronder.
 Creooltalen worden, op basis van de mate van vermenging, vereenvoudiging en her-
structurering die ze hebben ondergaan, vaak geplaatst op een schaal die loopt van ‘mild’ 
naar ‘radicaal’. De drie lexicaal op oudere variëteiten van het Nederlands gebaseerde 
Caribische creooltalen vertegenwoordigen het mildere (het jonge Negerhollands) en het 
radicalere type (Skepi Dutch, Berbice Dutch en het 20e-eeuwse Negerhollands).8 Het 
Negerhollands, dat gesproken werd op de Maagdeneilanden, is sedert het begin van de 
20e eeuw grotendeels en met de dood van de laatste spreker in 1987 volledig uitgestorven; 
meer over deze taal in par. 5 hieronder. Het Skepi Dutch heeft zich in de 17e en 18e eeuw 
ontwikkeld in het contact tussen Nederlanders, Indianen en Afrikaanse slaven in en rond 
de Nederlandse nederzettingen aan de rivier de Essequibo in het huidige Guyana. Onge-
veer 150 km oostelijk, aan de rivieren de Berbice en Canje en de Wiruni Creek, werden 
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9  In de Nederlandse en Nederduitse taal gebieden werden noordwestelijke variëteiten van het Jiddisch gesproken 

(vgl. Aptroot 1991). 

vanaf 1627 eveneens nederzettingen gesticht. Op de omringende plantages ontwikkelde 
zich, eveneens in de omgang tussen Nederlanders, Indianen en Afrikaanse slaven, gaande-
weg het Berbice Dutch. Evenals het Negerhollands bevat het veel Zeeuws en West-Vlaams 
lexicaal materiaal maar anders dan het Negerhollands ontleende het ongeveer een kwart 
van zijn lexicon aan het Oost-Ijo (een taal van de West-Afrikaanse Kwa-groep); ook zijn er 
wat structurele invloeden uit deze taal. Ten tijde van Kouwenbergs (1994, 1995) veldwerk 
werd het Berbice Dutch nog slechts door enkele tientallen oudere mensen gesproken; 
enkele jaren later, in 1993, waren het er nog slechts vijf.

2.4  De tussenstand

Tot zover een ruw en, noodgedwongen, oppervlakkig en onvolledig overzicht. We kunnen 
vaststellen dat (a) de aandacht voor aard en gevolgen van het taalcontact globaal duidelijk 
toeneemt van het onderzoek van variëteiten van het Nederlands buiten de taalgemeen-
schap, via de studie van etnolecten van het Nederlands naar het onderzoek van dochter-
talen van het Nederlands, en (b) er enkele opvallende overeenkomsten zijn tussen diverse 
Nederlandse etnolecten: zoals in par. 2.2 is vastgesteld, worden zowel het Indonesische als 
het Curaçaose Nederlands gekenmerkt door onder meer een soms afwijkend gebruik van 
het woordgeslacht en het variabel niet-realiseren van de woordjes er en (pronominaal) 
het. De bilabiale realisatie van de /w/ komt voor in het Indonesische, het Curaçaose en het 
Surinaamse Nederlands; dit geldt ook voor de stemloze uitspraak van de fricatieven – die 
overigens ook in endogene variëteiten van het Nederlands voorkomt. Nader onderzoek is 
geboden om deze overeenkomsten te verklaren.
 In de rest van deze bijdrage richten we ons op enkele van de taalsystemen waarvoor 
in de afgelopen 15 jaar sprake was van verhoogde wetenschappelijke activiteit, namelijk 
het Joodse Nederlands (par. 3), het Kaaps Hollands en de taal waarvan het één van de 
ingrediënten was: het Afrikaans (par. 4) en, tenslotte, het Negerhollands (par. 5). Voor het 
onderzoek van deze drie talen zullen we iets dieper ingaan op vraagstellingen, benaderin-
gen, bevindingen en lacunes. We ronden onze bijdrage af met enkele conclusies, vragen 
en desiderata (par. 6).

• 3 Joods Nederlands

Het Joods Nederlands (JN) vertegenwoordigt de categorie ‘etnolecten van het Nederlands’. 
Etnolecten zijn producten van taalverschuiving. In het geval van het JN, dat voorna-
melijk gesproken werd door Asjkenazim, van oorsprong Oost-Europese joden, ging de 
taalverschuiving vooral ten koste van het Jiddisch,9 zeer veel minder ten koste van het 
Hebreeuws en het Aramees, die in de joodse gemeenschappen in de diaspora vrijwel uit-
sluitend als liturgische talen fungeerden.
 Voor een beter begrip van het JN staan we kort stil staan bij de geschiedenis van de 
Joden en hun linguïstische situatie in de Nederlanden. Vanaf 1492 ontvluchtten Sefardim 
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Spanje en in de loop van de 16e eeuw ontvluchtten zij ook Portugal; velen van hen ves-
tigden zich in de Lage Landen. In 1585, na de Val van Antwerpen, vluchtten vele Sefardim 
die zich eerder in Brabant en Vlaanderen gevestigd hadden naar het huidige Nederland. De 
Sefardim spraken geen Jiddisch maar Judeo-Spaans (‘Judesmo’) en Judeo-Portugees, welk 
laatste onder de Nederlandse Sefardische Joden meer prestige had. Volgens Prins (1916:4) 
werden Judeo-Portugees en zelfs Judesmo tot het midden van de 19e eeuw onder de 
Nederlandse Joden gesproken.
 Na verdrijvingen uit Duitse steden als Frankfurt (1615) en in de loop van de Dertig-
jarige Oorlog, vanaf 1618, migreerden Asjkenazim, vooral uit Duitsland, naar Nederland. 
Na de massamoorden op Joden in het kielzog van de opstand van Chmielnicki tegen de 
Poolse landadel in de Oekraïne (1648 en ‘49) vluchtten veel Oost-Europese Joden naar 
Holland.
 De Sefardim en de – numeriek al gauw superieure – Asjkenazim bleven aparte 
gemeenschappen, ‘De Twee Joodse Naties’. Terwijl veel Sefardim tot de hoogste rangen 
en standen doordrongen, behoorden de Asjkenazim grotendeels tot de verarmde lagere 
klassen. Politiek en cultureel bleven beide groepen eveneens gescheiden, ook in hun 
liturgie en taal. Uit verschillende bronnen blijkt dat hun uitspraak van het Hebreeuws 
aanzienlijk verschilde. Volgens Beem (1954:131) beheersten de meeste Joden in de 18e 
eeuw het Nederlands. Maar er lijkt enige evidentie te bestaan voor de aanname van een 
Asjkenazisch filter op het Sefardische JN; Van Ginneken (1913b:59) merkt op “dat vele 
Portugeesche Israëlieten, om met het grote getal hunner Hoogduitsche geloofsgenooten te 
kunnen verkeeren, weldra het Jodenduitsch [Jiddisch] aanleerden.” Ook bespreekt Van 
Ginneken (pp. 66–67) een aantal overeenkomsten tussen de Sefardische en de Asjkenasi-
sche variëteiten van het JN. Het is een vraag in hoeverre het latere JN zuiver post-Jiddisch 
Nederlands is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we onder meer weten hoe 
lang de Sefardische deletie van de initiële /h/ (als in ebben ‘hebben’) en de hypercorrecte 
reactie (hop ‘op’; havond ‘avond’ e.d.) hebben voortgeleefd in het JN.
 1796 was het jaar van de Emancipatie van het Nederlandse Jodendom, een oekaze van 
het toenmalige Franse bestuur onder Lodewijk Napoleon. Het gebruik van het Jiddisch 
werd ontmoedigd; rabbijnen moesten preken in het Nederlands. Niettemin bleef het Jid-
disch de taal van de grote meerderheid van de Asjkenazim. Deels als gevolg van onderwijs-
hervormingen groeide in de 19e eeuw de Jiddisch-Nederlandse tweetaligheid, die enkele 
generaties lang betrekkelijk stabiel lijkt te zijn geweest. Hoewel het JN is beschreven als 
“a weak plant on sandy soil” (Koenen 1844, naar Beem 1954:133), bloeiden, volgens bijv. 
Van Ginneken (1913b:37), in de 19e eeuw zowel het Jiddisch als het JN.
 Het JN werd overigens niet uitsluitend door Joden gesproken. In elk geval in de 
Amsterdamse ‘Jodenhoek’ werd het JN ook gesproken door de ‘Christenen’, de Gojim, 
die er woonden – aldus Winkler (1874:88) en Prins (1916:10). Voor het Jiddisch keerde 
het tij in het laatste kwart van de 19e eeuw. In 1916 schreef Prins (p. 3) dat het Jiddisch 
aan het uitsterven was, maar niet zonder sporen achter te laten. De auteur signaleert: “Er 
bestaat een Hollandsch, dat Joden alleen kennen, en een Jiddisch dat nergens anders dan 
in Nederland voor deze taal kan doorgaan” (1916:9; vergelijk Slijper 1916:40). In 1968 
merkte Kisch op dat hij en de leden van zijn generatie die de holocaust overleefd hadden, 
de laatste der Mohikanen waren. De Nederlandse Joden van de jongere generatie hebben 
niet langer de ‘ghetto-uitspraak’ van het Nederlands (Zwarts 1937).
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 Hoewel noch de aard van de negentiende-eeuwse tweetaligheid noch verbreiding (en 
ondergang) van zowel Jiddisch als JN aan het eind van de 19e eeuw gedegen bestudeerd 
zijn, lijkt de ontwikkeling van het JN niet alleen maar een kwestie van taalverschuiving 
te zijn geweest. De joden spraken immers, tot het begin van de 20e eeuw, naast JN ook 
Jiddisch, en bovendien werd het JN, behalve door de Joden, ook gebruikt door ‘Christe-
nen’.

Tot de bronnen voor het JN behoren passages in Multatuli’s (1877) feuilleton Woutertje 
Pieterse (in deel 7 van de Ideeën), De Wind (1908), een serie teksten in ‘Jodenduitsch’ en 
‘Joods ch-Nederlandsch’ in Van Ginneken (1913 deel 2), Voorzanger & Polak (1915), Prins 
(1916), Zwarts (1937) en passages in sommige verhalen in de bundel Ochenebbisj (Verhoeff 
& Wierema 1999).10 Sommige teksten zijn deels gesteld in, andere handelen over het JN; 
sommige bronnen geven ook sociaal-historische details. 
 Naast algemene tekortkomingen van geschreven data, zoals het feit dat
-  achtergrondinformatie over sprekers en taalgemeenschap meestal geheel of groten-

deels ontbreekt,
-  exacte informatie aangaande de temporele, geografische en sociale plaats van de 

gehanteerde taalvariëteit meestal ontbreekt,
-  er waarschijnlijk altijd sprake is van een zekere, vaak onbekende, graad van onbe-

trouwbaarheid – vooral in fonetisch opzicht,
-  er vrijwel geen traceerbare informatie is over taalattitudes e.d.,
-  men het moet doen met wat er is, aangezien het meestal niet mogelijk is om systema-

tisch data te eliciteren,
moeten nog enkele specifieke problemen genoemd worden in verband met de bronnen 
voor het JN. Deze betreffen de heterogeniteit van en mogelijke stereotypering in de bron-
nen. Men ontkomt niet aan de indruk dat wat in Voorzanger & Polak (1915) als een cohe-
rent geheel gepresenteerd wordt in werkelijkheid uiteen viel in verschillende lecten die 
misschien op geen enkel moment in de geschiedenis deel hebben uitgemaakt van het ver-
bale repertoire van één en dezelfde spreker / sector van de taalgemeenschap.11 Stereotypen 
zijn vaak overdrijvinge n, soms hyperdialectismen. Van de meeste teksten in of over het JN 
is niet bekend of ze stereotypen bevatten en – indien dat inderdaad het geval is – welke 
het zijn, aangezien de huidige stand van de kennis van dit etnolect niet voldoende is om 
zulks te controleren.

Zwiers (2003) bestudeert, op basis van drie niet voor publicatie bestemde en in Hebreeuws 
schrift gestelde ego-documenten uit de 18e en het begin van de 19e eeuw, lexicale en 
fonemisch/grafemische aspecten van het toenmalige Nederlandse Jiddisch. Vooral de 
weergave van oorspronkelijk Hebreeuws-Aramese woorden geeft inzicht in de specifiek 
Nederlandse uitspraak van het Jiddisch. De auteur meent dat het Jiddisch in de door haar 
bestudeerde periode begon om te slaan in JN.
 Van de studies over het JN richten de meeste zich op de lexicale resten van het Jiddisch 
in het JN en het informele gesproken moderne Nederlands. Hierbij wordt in het alge-

10  Veel meer bronnen zijn genoemd en doorzocht door Van de Kamp (2005:85–101). 

11  Zie Hinskens & Jacobs (1997 / 2005) en Den Besten (te verschijnen) voor details. 
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12  Waar geen bron vermeld wordt is het voorbeeld afkomstig uit De Winds tekst (De Wind 1908). 

13  L.M. Hermans (1896) naar Gans (1988:657). 

meen onderscheiden tussen (1) van oorsprong Hebreeuws-Aramese woorden, die via het 
vroegere Nederlandse Jiddisch in het latere JN terecht zijn gekomen, en (2) Nederlandse 
Jiddische woorden van Middelhoogduitse oorsprong die in gemodificeerde vorm hun 
weg hebben gevonden naar het JN. Met uitzondering van Kisch (1968) en – in mindere 
mate – Prins (1916) heeft het onderzoek ter beantwoording van de vraag wat er in taal-
kundig opzicht Joods is aan het JN zich grotendeels beperkt tot lexicale items. Ook is er 
nog maar weinig onderzoek verricht in verband met de vraag hoe ontstaan en ontwikke-
ling van het JN passen in algemene modellen van taalcontact en taalverandering. Dit is het 
doel van Hinskens & Jacobs (1997/2005), die zich daartoe concentreren op fonologische, 
morfologische en syntactische eigenaardigheden van het JN; vele daarvan lijken variabel 
(‘optioneel’) geweest te zijn. Voorbeeld zijn de palatalisatie van /s/ in /#sCV/ (sjtom, sjtin-
ken de, sjterve)12 en in /VC

0
st#/ (kunsjt , barsjte, kosjt [persoonsvorm], posjt) en de stemheb-

bende realisatie van stemloze niet-velaire obstruenten (zoebel ‘soepel’; zijver ‘cijfer’ – Gans 
1988:639). In de morfologie vallen merkwaardige fin iete werkwoordsvormen op als:

(1)  a lijkene we
  b zijne [...] de consulle

Het is denkbaar dat we in elk geval in lijkene (1a) te maken hebben met het Jiddische 
verbale suffix -en, dat vooraf gaat aan de flexie-uitgang. Dit suffix is ook aan de orde in de 
variatie tussen bijv. kienjen en kienjenen (‘kopen’).
 Vaak is er sprake van een afwijkende woordvolgorde, als in

(2)  a Dan wordt risjeseur van peliesje Ornsteen
  b Ben ik daar gelegen in bed [...] en ben gegaan naar de kast 13

Voor een duiding van de herkomst van deze en dergelijke verschijnselen is onder andere 
meer inzicht vereist in de relevante historische fasen van de Nederlandse dialecten waar-
mee het Jiddisch en het JN hebben gecoëxisteerd. Veel vermeende JNse verschijnselen 
zijn mogelijkerwijs ontleend aan Nederlandse dialecten waarmee het Jiddisch en het 
JN in contact waren; in de betreffende dialecten kunnen deze verschijnselen inmiddels 
verdwenen zijn, maar dat hoeft niet. Een voorbeeld is de JNse monoftongering van de 
diftongen /εi, au, œy/; behalve in de hedendaagse Hollandse dialecten kan dit verschijn-
sel ook gevonden worden in een groep van Vlaamse en Brabantse dialecten. Heeft dit 
natuurlijke proces zich onafhankelijk voorgedaan in de Vlaamse, Brabantse en Hollandse 
dialecten of werd het geïmporteerd door de mensen die Antwerpen ontvluchtten in 1585, 
waaronder overigens veel Joden waren? Een ander variabel kenmerk van het JN op het 
vlak van de fonologie is de Woord-finale [t]-deletie (WFtD). Voorbeelden zijn heb (‘hebt’), 
gemaak (‘gemaakt’), geef (‘geeft’), guns (‘gunst’). WFtD komt in veel traditionele dialecten 
van het Nederlands voor. Interessant is dat WFtD in het Amsterdamse stadsdialect ook 
tegenwoordig nog niet inheems is, hoewel deze deletie – zoals uit de bronnen blijkt – ook 
in het Amsterdamse JN variabel moet zijn voorgekomen (Hinskens 2001: par. 3.2).
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 Voor een dieper inzicht in de herkomst van zijn kenmerken zou het JN geplaatst moe-
ten worden in het ‘pan-Joodse’ repertoire door vergelijking met bijv. Joods Russisch, Joods 
Pools, Joods Duits, Jood s Engels en Jood s Amerikaans Engels.14 Vergelijking kan duidelijk 
maken wat de constanten zijn in Joodse etnolecten. Deze constanten zijn òf ‘algemeen 
Joods’ en dus misschien Jiddisch of Hebreeuws/Aramees substraat òf meer universele 
karakteristieken van tweedetaalverwerving.

Men kan zich afvragen wat de herkomst is van etnolecten (meer in het bijzonder van de 
kenmerken van bepaalde etnolecten), maar men kan zich ook afvragen waar ze naartoe 
gaan. Hoe vluchtig of juist stabiel zijn etnolecten? Soms worden etnolectkenmerken over-
genomen door de leden van andere etnische minderheidsgroepen. Zo toont Chambers 
(2003:105–107) hoe uitspraakeigenaardigheden in het Engels van etnische Italianen in 
Toronto zich lijken te verbreiden naar de etnische Grieken in East End, een wijk waar 
beide groepen samenleven. Zoals blijkt uit bijv. Auers (2003) bevindingen voor Hamburg 
en andere Duitse steden, worden etnolectkenmerken soms zelfs overgenomen door de 
leden van de autochtone bevolking; dit is ten dele ook aan de orde in de aan het eind van 
par. 2.2 hiervóór genoemde ‘straattaal’. Winklers en Prins’ boven besproken observatie 
dat in de Amsterdamse ‘Jodenhoek’ het JN ook gesproken werd door ‘Christenen’ lijkt 
‘circumstantial evidence’ voor de hypothese dat de karakteristieke Amsterdamse ‘grave’ en 
enigszins palatale uitspraak van de /s/ afkomstig is uit de zogenoemde ‘ghet to-uit spraak’ 
van het Nederlands of, indirect, uit het Jiddisch (Hinskens 2004:par. 5.3). Als dat zo is, 
dan is dit een geval van kruisbestuiving: niet alleen heeft het etnolect bepaalde niet-stan-
daardkenmerken ontleend aan (onder meer) de lokale dialecten,15 het heeft op zijn beurt 
een nieuwe impuls gegeven aan het stadsdialect. Genoemde Amsterdamse uitspraak van 
de /s/ zou dan een recycling-product zijn.

• 4 Kaaps Hollands en Afrikaans

Het Kaaps Hollands vertegenwoordigt de categorie ‘variëteiten van het Nederlands buiten 
de taalgemeenschap’. Het deels op het Kaaps Hollands gebaseerde Afrikaans16 vertegen-
woordigt de categorie ‘dochtertalen van het Nederlands’.
 Gewoonlijk begint een geschiedenis van het Afrikaans (voortaan: Afr) met de stichting 
van de Kaapkolonie in 1652 door Jan van Riebeeck. Maar al vanaf eind zestiende eeuw 
was er taalcontact tussen de Khoekhoen17 (Hottentotten) en Nederlanders en Engelsen die 
in Zuid-Afrika vlees en water probeerden te verkrijgen. Er werden (soms onder dwang) 

14  Al deze etnolectische nakomelingen van het Jiddisch zijn gedocumenteerd en onderzocht. 

15  Zo meent Van de Kamp (2005:107) dat het JNe “hulpwerkwoord staan [in constructies als staan te Vinfin - HdB 

& FH] juist helemaal niet uit 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.”

16  Omdat wij in dit artikel vooral iets willen zeggen over het onderzoek naar het Nederlands in contactsituaties, 

moeten veel taalfeiten onderbelicht blijven. Zie echter Ponelis’ hoofdstuk over het Afrikaans in Van der Sijs 

(2005).

17  I.p.v. Khoekhoen ook wel Khoikhoi(n) of Khoi(n): <oe> staat voor een diftong [ɔε]. Het morfeem -n staat voor een 

gemeenslachtig meervoud. Hun taal wordt meestal aangeduid met het Khoe(khoe) resp. Khoi(khoi).
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18  Zie de gegevens in Nienaber (1963) en de bespreking ervan in Den Besten (1987, 1989).

19  Verderop in deze paragraaf komen de belangrijkste gebieden van herkomst van de slaven aan de orde.

tolken opgeleid en uit die vroege tijd is wat Nederlands en Engels pidgin opgetekend (vgl. 
Nienaber 1963). Vanaf het begin van de kolonie was er dus naast allerlei Nederlands ook 
“pidgin” aanwezig: eerst waarschijnlijk twee pidgins, later een Nederlands pidgin met wat 
Engelse (en Khoekhoese) toevoegsels.18 Het Kaaps Nederlands Pidgin (voortaan: KNP) was 
een SOV-taal, door toedoen van het Khoekhoese substraat.
 Was het gebleven bij deze twee groepen, “Nederlanders” en Khoekhoen, dan zou er 
nu in Zuid-Afrika waarschijnlijk een enigszins gedeflecteerd, lichtelijk door het Khoekhoe 
beïnvloed Nederlands gesproken worden. Maar tussen 1658 en 1713 verandert de toe-
stand radicaal. Vanaf 1658 is de Kaapkolonie ook een slavenkolonie.19 Aan het eind van 
de achttiende eeuw is de verhouding tussen Europeanen, slaven en Khoekhoen ongeveer 
één op één op één, maar deze groepen zijn niet gelijkelijk over het land verdeeld. De 
slaven zaten vooral aan de West-Kaap, de Khoekhoen vooral in de Oost-Kaap en in de 
binnenlanden en de Europeanen vooral in de West- en de Oost-Kaap. Hiervoor zijn twee 
migratiebewegingen verantwoordelijk: de continue trek vanaf ongeveer 1700 van Euro-
pese boeren vanuit de West-Kaap naar het oosten (en in mindere mate naar het noorden) 
en de migratie door West-Kaapse Khoekhoen weg van de Kaap de binnenlanden in, een 
proces dat versneld werd door een pokkenepidemie in 1713.
 Hierdoor zijn er drie Afr’se dialecten ontstaan: het (West)-Kaaps, het Khoekhoe-Afr 
van de binnenlanden (ook wel Oranje Rivier- of Noordwest-Afr genoemd) en het Oost-
Kaap-Afr. Het Oost-Kaaps is in de negentiende eeuw, beginnend met de Grote Trek, naar 
het noordoosten geëxporteerd, waarmee de basis werd gelegd voor het noordelijk Afr, 
dat geacht wordt de basis te vormen voor het huidige standaard Afr. In die gebieden ook 
kwam het Afr in constant contact met de plaatselijke Bantoe-talen, wat geleid heeft tot het 
al eerder vermelde Bantoe-Afr’se pidgin en het latere Flaaitaal.
 Het Afr (oorspronkelijk ‘Afrikaans-Hollands’) is in ongeveer 200 jaar de grammaticale 
geslachten en bijna alle verbale flexie van het Nederlands kwijtgeraakt. Uit Raidt (1983, 
1991) en Ponelis (1993) valt op te maken dat de geslachten en de persoonsvorm als eerste 
de veranderingen ondergingen, terwijl de sterke voltooide deelwoorden pas rond 1850 
geregulariseerd waren (nadat eerder al de o.v.t. grotendeels was afgeschaft).
 Hoewel eigenlijk niemand ooit ontkend heeft dat taalcontact en tweedetaalverwerving 
een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het Afr – al was het maar vanwege de vele 
leenwoorden uit het Khoekhoe, het Maleis en het Aziatisch Creools Portugees (voortaan: 
ACP) – is de Afr’se taalgeschiedenis in Zuid-Afrika lange tijd neerlandocentristisch bena-
derd, waarbij vooral systeeminterne oorzaken voor de deflexie gezocht werden.
 In de jaren ‘80 van de twintigste eeuw (en eigenlijk al een beetje eerder) raakte de zaak 
echter weer in beweging. Ten eerste gingen wederom taalkundigen buiten Zuid-Afrika zich 
–voorzichtig creolistisch – met het Afr bezighouden (Paul Roberge, Hans den Besten, Jaap 
van Marle – zie Muysken (1978) en Den Besten (1987, 1989)). Ten tweede kwam in Zuid-
Afrika de variatielinguïstiek op, met speciale aandacht voor het Kaaps en het Khoekhoe-Afr 
(zie Van Rensburg 1984, 1989, 1990). En in de derde plaats liet de toenmalige hoofdver-
tegenwoordiger van de Zuid-Afrikaanse filologische school, Edith Raidt, in haar Duitstalige 
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20  Blijkens Den Besten, Luijks & Roberge (2003) hebben ook het ACP en het Khoekhoe bijgedragen.

21  Zie ook haar verzamelde studies: Raidt (1994).

22  De Afr’se historische taalkunde in Zuid-Afrika is in de laatste jaren van de twintigste eeuw tijdelijk versterkt 

door drie Europese immigranten: de helaas jong overleden Carla Luijks, wier proefschrift (Luijks 2000) 

het Nederlands/Afr van een negentiende-eeuwse Namibische Khoekhoe onderzoekt; de inmiddels elders 

woonachtige Ana Deumert, die nog steeds onderzoek in Zuid-Afrika doet (voor Deumert (2004) zie verderop) 

en de gepensioneerde Cor de Ruyter, die werkt aan een woordenboek van “Indische” leenwoorden in het Afr 

en het Kaaps-Nederlands. Zie ook De Ruyter & Kotzé (2002) voor een avontuurlijke hypothese over het belang 

van het door deflexie aangetaste Nederlands van de Indische thuisvaarders voor het ontstaan van het Afr. 

23  Pa-hulle (‘Pa-zij/hullie’) betekent ‘Pa en een of meer andere personen’. Pa-hulle kan letterlijk zo in Oost-

Indonesische talen en dialecten gevonden worden, terwijl in de Khoekhoe-constructie tussen naam en 

voornaamwoord nog een functioneel element staat.

publicatie (1983) blijken weer aan te kunnen sluiten bij de taalcontactvisie van Hesseling 
(1923) en anderen uit de eerste helft van de twintigste eeuw, doordat ze – op grond van al 
eerder gepubliceerd onderzoek – de Afr’se reduplicatie aan Maleise taalinvloeden toewees,20 
terwijl zij de markering van levende lijdende voorwerpen met vir ‘aan, voor’ in verband 
bracht met het ACP.21

 Dit alles mondde uit in een nieuwe Zuid-Afrikaanse ‘consensusvisie’, vertegenwoordigd 
door Ponelis (1993), waarin nu ruim aandacht is voor taalversteuring door taalcontact – met 
behoud van zoveel mogelijk resultaten van de Zuid-Afrikaanse filologische school. Maar 
dit bleek al snel een tijdelijk rustpunt te zijn geweest, getuige de overzichtsartikelen van 
Roberge (1994a, 2002) en de door Mesthrie en Roberge uitgegeven selectie van artikelen 
i.v.m. de sociohistorie van het Afr, met een kritisch nawoord door Ponelis (Mesthrie & 
Roberge 2001–2002). Uit dat nawoord valt op te maken dat de Afr’se historische taalkunde 
als academisch vak in Zuid-Afrika dreigt af te sterven en steeds meer het terrein wordt van 
toevallig geïnteresseerde wetenschappers elders in de wereld.22

 Toch zijn in dit vakgebied nog allerlei ontwikkelingen gaande. Zo blijkt het onderzoek 
naar substraatinvloeden nog lang niet uitgeput: niet elke hypothese blijkt tegen een kritische 
beschouwing bestand te zijn, terwijl veel mogelijke invloeden nog niet eens onderzocht zijn. 
Gezien de herkomst van de slaven gedurende het grootste deel van de achttiende eeuw (zie 
Shell 1994) moet er rekening worden gehouden met invloeden vanuit de talen van enerzijds 
India en Sri Lanka en anderzijds Indonesië en Malacca, waaronder het Maleis en het ACP.
 Een typisch voorbeeld van een invloed die aan het ACP wordt toegeschreven, is de 
eerder genoemde markering van een levend lijdend voorwerp als indirect object (bijv. Ek 
het nie vir hom gesien nie ‘Ik heb aan hem niet gezien’). Dit ACP-verschijnsel blijkt samen te 
hangen met de datief-accusatief van de Indo-Arische talen van India en Sri Lanka, terwijl 
ook Oost-Maleise dialecten levende lijdende voorwerpen markeren met voorzetsels die 
‘aan, voor’ betekenen (Den Besten 2000). Het Afr’se verschijnsel kan dus een multipele 
oorsprong hebben.
 Dit hoeft niet het geval te zijn bij elke substraatinvloed in het Afr. Het moenie ‘don’t’ 
van Moenie (jy) lag nie ‘Lach (jij) niet’ lijkt voorlopig alleen maar in verband te brengen met 
het ACP en de associatieve Pa-hulle-constructie kan voorlopig alleen maar direct verbonden 
worden met de talen en Maleise dialecten van Oost-Indonesië, terwijl het verband met het 
Khoekhoe minder overtuigend is (zie Den Besten (2000), Nienaber (1994)).23 Desondanks 
is dit een stap vooruit vergeleken bij de hypothese van een West-Afrikaanse oorsprong, een 
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hypothese die ook in extra-linguïstisch opzicht zwak staat omdat  er nauwelijks slaven van 
West-Afrika zijn gekomen (vgl. Shell 1994).
 Anderzijds valt te betwijfelen dat de tweeledige ontkenning van het Afr, zoals in Dit het 
ek nie gesê nie (en … nooit gesê nie) te wijten is aan interferentie vanuit het Khoekhoe, een 
SOV-taal met postverbale negatie (… V-NEG; … nooit … V-NEG), daar dit type ontkenning 
ontbreekt in het KNP. Volgens Roberge (2000) echter zou “nie-2” ontstaan kunnen zijn bij 
tweedetaalverwervers die het colloquiale nee als in Dat heb ik niet gezegd, nee geïnterpreteerd 
hebben als deel van de negatie. Hierbij zou interferentie (vanuit het Khoekhoe en mogelijk 
andere talen) slechts een indirecte rol gespeeld kunnen hebben.
 Overigens volgt hieruit niet dat het KNP helemaal geen invloed gehad heeft: het 
bewaren van SOV-volgordes in hoofd- en bijzin in het Afr kan mede te danken zijn aan de 
pidginsprekers met hun SOV-volgorde. Verder is ons als nominatief het eerst in het pidgin 
geattesteerd, en afr. (al)klaar ‘al’ gaat waarschijnlijk terug op (al)gedaan, de perfectum-mar-
keerder van het pidgin.

De grootste vernieuwing in de discussie betreft echter de herziening van de interpretatie 
van het tijdschema voor het ontstaan van het Afr. De Zuid-Afrikaanse filologen waren/zijn 
geneigd om de attestatie van een Afr’s kenmerk X in jaar Y nogal monolithisch te interpre-
teren: Afr’s kenmerk X is al in het jaar Y doorgebroken; wat er nog rest van de Nederlandse 
tegenhanger van X is een soort hondentrouw aan geschreven Nederlands. Maar er kan 
natuurlijk even goed gesteld worden dat kenmerk X als variant vanaf jaar Y geattesteerd 
is, wat een zekere (geografische, sociale of kwantitatieve) variatie veronderstelt. 
 Als voorbeeld moge dienen de variatie sinds de achttiende eeuw tussen dat als een 
relatiefmarkeerder (nu wat in het Afrikaans) en het door geslachtsverlies gegeneraliseerde 
relativum die. Den Besten (1998) duidt dit als taalinterne variatie, die pas in de late negen-
tiende eeuw heeft plaatsgemaakt voor het huidige Afr’se systeem met wat. Beide visies zijn 
echter hypotheses, waartussen pas gekozen kan worden als we sprekers zouden vinden die 
tussen die en wat varieerden of sprekers die dat nu nog doen.
 Het werk van Heinrich Grebe laat zien dat zo’n scenario niet onmogelijk is: Grebe vond 
onder oudere sprekers in het district Swellendam resten van het Nederlandse hulpwerk-
woordsysteem met zijn vs. hebben, en resten van een flexiesysteem bij de monosyllaba 
gaan, staan, slaan en sien, met bijv. gaat (en gaan) als persoonsvorm en gaan als infinitief 
(Grebe 2004). Vooral het laatste is een brisant punt, omdat traditioneel wordt aangenomen 
dat de persoonsvorm al in de achttiende eeuw gedeflecteerd zou zijn.
 Bovendien geven Grebes observaties steun aan het werk van Ana Deumert (2004). Op 
basis van grondig statistisch onderzoek van correspondentie uit de tijd van de overgang 
naar geschreven Afr claimt zij dat in de vroege twintigste eeuw de deflexie in het werk-
woord nog lang niet voor iedereen voltooid was en dat Standaard Afr in zekere zin een 
kunstmatige codificatie is.
 Er is daarom reden om de historische bronnen opnieuw te evalueren, zoals bijv. 
Roberge (1994b) dat gedaan heeft met het dagboek van de trekkersleider Louis Tregard, 
dat een mengsel van Nederlands en Afr lijkt te zijn. Omdat Tregard uitstekend Nederlands 
kon schrijven en dus ook zijn dagboek in het Nederlands had kunnen schrijven, suggereert 
Roberge dat Tregard  in zijn dagboek ongeveer zijn dagelijkse taal schreef en helemaal geen 
poging deed om zijn “Afrikaans” aan het Nederlands aan te passen.
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24  Drie mogelijke scenario’s voor de genese van het NH worden besproken in Van Rossem (1996:1308). Muysken 

(2001) is in deze samenhang ook van belang. 

25  Vergelijk Stolz en Stein (1986), Arends en Muysken (1992), en Van Rossem & Van der Voort (1996:7–8).

 Tenslotte zij erop gewezen dat het Afr inmiddels o.a. in het onderwijs in de verdruk-
king is gekomen (Hinskens 2002), wat onvermijdelijk zal leiden tot nieuw onderzoek.

• 5 Negerhollands

Het Negerhollands (hierna NH) vertegenwoordigt de categorie ‘dochtertalen van het 
Nederlands’. Het NH is de lexicaal op het Nederlands gebaseerde creooltaal die gesproken 
werd op de Maagdeneilanden (tegenwoordig de US Virgin Islands) St. Thomas, St. John en 
St. Croix, oostelijk van Puerto Rico. Blijkens de vroegste bronnen (zie Van Rossem & Van 
der Voort 1996:1, 26), ontstond het NH rond het einde van de 17e en de eerste decennia 
van de 18e eeuw.
 Tot de voornaamste sociaal-historische data die van belang zijn in verband met ont-
staan,24 ontwikkeling en verbreiding van het NH behoren
-  1672: begin van de Deense kolonisatie van St. Thomas, die onmiddellijk Nederlandse 

planters van St. Eustatius aantrok; zij vluchtten weg voor de overvallen van de Engel-
sen;

-  1673: de eerste lading Afrikaanse slaven kwam aan op St. Thomas;
-  1717: planters van St. Thomas bezetten St. John (dat daarmee de facto Deens werd) en 

begonnen er plantages op te zetten;
-  1733: St. Croix werd door de Deense West-Indische Compagnie gekocht van Frankrijk 

en in hetzelfde jaar vond er onder de slaven op St. John een opstand plaats.
 Wat de substraattalen betreft, dat wil zeggen de talen waarop het merendeel van 
de niet-creoolse delen van grammatica en fonologie teruggevoerd kan worden: volgens 
Sabino (1990, 1994) wijst linguïstische en demografische evidentie erop dat groepen 
afkomstig van de West-Afrikaanse Goudkust (meer in het bijzonder Akaanse sprekers van 
het Twi, Gã en vooral Ewe) domineerden. De superstraattaal, de taal die het grootste deel 
van het lexicon heeft ‘geleverd’, was het Nederlands, meer bepaald 17e-eeuwse Zeeuwse, 
‘Zeeuws-Vlaamse’ (Hesseling 1905), West-Vlaamse en Hollandse dialecten.
 Het Engelse begrip ‘event’ heeft een zeer bepaalde betekenis in verband met de sociale 
geschiedenis van samenlevingen waar creooltalen gesproken worden of werden, namelijk 
een belangrijk moment in de demografische ontwikkeling van een creoolse samenleving. 
Er worden gewoonlijk drie hoofd-’events’ onderscheiden (Baker 1982). Wat het NH 
betreft:25 in St. Thomas, het belangrijkste van de drie eilanden, vond
event 1  dat wil zeggen het tijdstip waarop het aantal slaven gelijk is aan het aantal blan-

ken, plaats rond 1685;
event 2  dat wil zeggen het moment waarop het aantal ter plaatse geboren slaven gelijk 

is aan het aantal blanken, plaats rond 1700, terwijl
event 3  dat wil zeggen het eind van de slavenaanvoer, plaatsvond in 1802 – op alle drie 

de eilanden, overigens.



298

26  Uit de door De Josselin de Jong (1926) opgetekende verhalen. 

27  Kenmerken van het NH worden ook besproken in Den Besten & Van der Voort (1999). 

28  Voor referenties zie Van Rossem & Van der Voort (1996:37-43). Voor literatuur tot 1996 bevat dit werk een 

betrekkelijk complete bibliografie. 

Merk op dat de tijdsintervallen tussen de ‘events’ veel kleiner zijn dan bijv. in het geval 
van Suriname. De betrekkelijk korte tijdspanne tussen ‘events’ 1 en 2 maakt het (in elk 
geval voor St.Thomas) waarschijnlijk dat het pidgin, waarvan verondersteld kan worden 
dat het ten grondslag heeft gelegen aan het NH, snel moedertaalsprekers kreeg (vgl. Van 
Rossem & Van der Voort 1996:8).
 Zoals zich laat illustreren aan fragmentjes vroeg 20e-eeuws zwart NH26, ontwikkelde 
het NH zich tot een typische Caribische creooltaal met een strenge SVO-volgorde (3a), 
preverbale Tense/Mood/Aspect-partikels voor de ‘werkwoordsmorfologie’ (a bring in 
(3b); lo jeet ‘aan het eten’ in (3c)), seriële werkwoorden (bring... ko, letterlijk ‘breng... 
kom’ in (3b)), preverbale negatie in (3a), analytische meervoudsvorming door middel 
van het 3 plur. pronomen, te weten het etymologisch West-Vlaamse sender en varianten 
daarvan (sinu in (3b);  sini in (3c) als 3PL pronomen en als meervouds-’uitgang’), naast 
onder meer ‘predicate cleft’ en een focuspartikel voor vooropplaatsing.

(3)  a Am nə kan fang roto numéé
   Hij kan geen ratten meer vangen
  b Sinu a bring di ko a mula
   Zij brachten het naar de molen
  c Sini a ki di difman sini lo jeet
   Zij zagen de dieven eten

Hinskens (1998:204-205) somt 42 kenmerken van het NH op;27 deze liggen op het gebied 
van de fonologie (segmenten en fonotaxis) en de grammatica (kenmerken met betrek-
king tot syntactische categorieën en woordklassen, CP, NP, VP en PP). Maar het NH was 
uiteraard niet homogeen; er zijn veel aanwijzingen dat enerzijds de blanken en anderzijds 
de zwarten en creolen verschillende variëteiten van de taal spraken. Het acrolectische 
‘blanke’ NH, dat zijn wortels voor een deel eerder lijkt te hebben gehad in het geëx-
porteerde Nederlands dan in de basilectische zwarte creoolvariëteit, wordt gewoonlijk 
aangeduid als ‘hoog NH’ of ‘hoog creools’, terwijl het NH dat gesproken werd door het 
zwarte en creoolse deel van de bevolking ‘laag NH’ of ‘diep NH’ genoemd wordt.28 De 
zwarte variëteiten komen naar voren in de achttiende-eeuwse ‘slavenbrieven’, die in de 
meeste gevallen gedicteerd waren door zwarte en creoolse slaven. Verreweg de meeste 
beschikbare NHe teksten zijn geschreven door blanken, voornamelijk zendelingen. Veel 
NHe teksten hebben een religieus karakter; de variëteiten van het NH die gerepresenteerd 
zijn door deze teksten worden vaak aangeduid als ‘liturgisch NH’ (Van Name 1871; Pon-
toppidan 1881; Hinskens 1998a).
 In 1721 waren 25 van de 39 planters op St. John Nederlanders (Van Rossem & Van 
der Voort 1996:8). Maar in de loop van de 18e eeuw nam het Nederlandse – evenals het 
Deense – aandeel in de bevolking van de drie eilanden snel af ten gunste van de creoolse 
en zwarte bevolking en de Engelsen. Als lexicaal op het Nederlands gebaseerde creool-
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29  De Josselin de Jong (1924:70); Sabino (1994:498-500); Van Rossem & Van der Voort (1996:3); resp. A. Magens 

(1883); Van Name (1871); Pontoppidan (1881).

taal, is het NH een schoolvoorbeeld van Mufwenes (1996) ‘founder principle’. Volgens 
dit principe hebben de eerste settlers, hoe kort hun aanwezigheid misschien ook is, een 
onevenredig grote invloed op cultuur en taal van een samenleving. Na de afschaffing van 
de slavernij in 1848 kwam een langzaam maar geleidelijk en onomkeerbaar proces van 
taalverschuiving van NH naar Engels en het Virgin Island English Creole op gang; in dit 
proces ging de blanke bevolking voorop.29 Met de blanke sprekers verdwenen langza-
merhand ook de blanke lecten, waardoor het NH gaandeweg minder heterogeen werd. 
Tevens namen hierdoor de mogelijkheden voor decreolisatie af, en in de tweede helft van 
de 19e eeuw werd de taal merkbaar gefocust (Van Rossem & Van der Voort 1996: 31-33, 
42-43).  In 1987 overleed de enig overgebleven spreker van het NH, Mrs Alice Stevens, 
geboren in 1898 en als wees opgevoed door haar grootouders.

Het NH is één van de meest intensief (en bovendien in allerlei fasen van ontstaan en 
ontwikkeling) gedocumenteerde creooltalen. Er zijn veel NHe teksten overgeleverd, 
allereerst teksten met een religieuze strekking; daaronder zijn vertalingen uit circa 1780 
en 1795 van de Evangelie-Harmonie. Deze bieden – met enkele slagen om de arm – een 
unieke inkijk in de ontwikkeling van de taal (Hinskens & Van Rossem 1995). Ook zijn er 
in de jonge jaren van het NH verschillende grammatica’s van de taal geschreven, aller-
eerst door de Duitse Herrnhutter Oldendorp, die in 1767 en ‘68 op de Maagdeneilanden 
verbleef, en door de Deense Lutheraan J.M. Magens in 1770. In het Unitätsarchiv in het 
Duitse Herrnhut bevindt zich een nog onuitgegeven anonieme grammatica van het begin 
van de 19e eeuw. Hesseling (1905) bevat een grammatica van het 18e- en 19e-eeuwse 
NH, waarin ook vergelijkingen getrokken worden tussen het NH en het Afrikaans.
 Het onderzoek van het NH wordt in hoge mate bepaald door het feit dat de taal in de 
tweede helft van de 20e eeuw uitgestorven is. Het onderzoek concentreert zich voorna-
melijk op de documentatie, maar er is ook veel aandacht voor vragen ten aanzien van de 
variatie, processen van taalverandering en, in verband daarmee, herkomst, aard en ont-
wikkeling van delen van de grammatica en de fonologie van de taal. Wat de documentatie 
betreft: oudere generaties onderzoekers, onder wie De Josseling de Jong (1926), teken-
den op basis van etnologisch veldwerk uit de mond van de weinige overgebleven sprekers 
verhalen, liedjes en spreekwoorden op. De Amerikaanse Robin Sabino verzamelde het 
materiaal voor haar onderzoek in de jaren ‘80 van de vorige eeuw eveneens in veldwerk, 
met name door gesprekken met Mrs Stevens, de laatste spreker. In de jaren ‘70 en ‘80 
van dezelfde eeuw hebben ook Gilbert Sprauve (de ‘ontdekker’ van Mrs Alice) en Anne 
Adams Graves opnames gemaakt. Voor het overige gaat het in het jongere onderzoek 
voor een groot deel om de verkenning van de archieven waarvan bekend of waarschijn-
lijk is dat ze materiaal bevatten dat van belang is voor de bestudering van de koloniale 
geschiedenis van de Maagdeneilanden, de activiteiten van de Herrnhutters en Deense 
Lutheranen en – vooral – het Negerhollands (Stein 1986; Hinskens 1995). De Duitse 
romanist-taalkundige Peter Stein heeft pionierswerk verricht in het Unitätsarchiv in  
Herrnhut in de tijd dat dit nog deel uitmaakte van de DDR. In 1996 gaf hij, samen met 
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30  Beide delen zijn door Hans den Besten besproken voor dit tijdschrift (2001, 2004). 

Hein van der Voort, een tweetal in de laatste decennia van de 18e eeuw samengestelde 
woordenboeken uit; onlangs is het, onder meer door Stein bezorgde, tweede deel ver-
schenen van de volledige editie van Oldendorps Missionsgeschichte30 van de Maagdeneilan-
den, die ook de eerder genoemde grammatica van de jonge creooltaal bevat.
 Een zeer belangrijk aspect van deze lijn in het onderzoek is de editie en uitgave van 
het aangetroffen materiaal (zoals ook de door Schuchardt uitgegeven en onderzochte 
NHe teksten van de hand van A. Magens – zie Magens 1883). Daarbij wordt men gecon-
fronteerd met filologische problemen in verband met de voorhanden teksten die groten-
deels vergelijkbaar zijn met de in par. 3 hierboven in verband met het Joods Nederlands 
beschreven moeilijkheden.
 In het Negerhollandsproject aan de Vakgroep Algemene Taalwetenschap van de Uni-
versiteit van Amsterdam werd onder leiding van Muysken en Den Besten in de jaren ‘90 
van de vorige eeuw onder meer een computercorpus samengesteld van teksten in (en in 
enkele gevallen ook over) het Negerhollands. Op basis van dit corpus is veel belangrijk 
onderzoek mogelijk, maar voor een deel veronderstelt dat wél dat een aantal vragen van 
filologische en methodologische aard beantwoord zijn. De belangrijkste publicatie in ver-
band met dit project is Van Rossem & Van der Voorts Die creol-taal uit 1996, waarin ook 
enkele van de teksten (al dan niet gedeeltelijk) worden gepresenteerd die zijn opgeno-
men in het corpus.
 In verband met de variatie in het NH is er allereerst de vraag in hoeverre deze zich op 
basis van het voorhanden materiaal (grotendeels van schriftelijke aard, grotendeels van 
de hand van niet-moedertaalsprekers) laat onderzoeken. In hoeverre is de werkelijke 
variatie gerelateerd aan etnische factoren (allereerst ‘blank’ versus ‘zwart’ en creools; 
wat de blanken betreft: Deens versus Duits – Hinskens 1998a) en aan stilistische factoren 
(hier lijkt het ‘religieuze’ NH een aparte plaats in te nemen), in hoeverre aan geografi-
sche (was er bijv. divergentie tussen de drie eilandgemeenschappen?). Welke variatie is, 
in retrospectief, te duiden als ‘change in progress’? Hierbij gaat het nadrukkelijk ook om 
kwantitatieve variatie, dus om ‘optionele’ verschijnselen.
 In het onderzoek van processen van taalverandering ligt de nadruk op de interne taal-
geschiedenis (onder meer Stolz 1986). In die samenhang zijn er vragen aan de orde 
ten aanzien van herkomst, aard en ontwikkeling van delen van de grammatica van de taal 
– o.m. reflexiva (Van der Voort & Muysken 1995), het polyfunctionele pronomen sender 
3PL (Hinskens & Van Rossem 1995) – en van de fonologie: het vocalisme (Sabino 1990), 
onsetclusters (Sabino 1993) en het verdwijnen van de postvocalische /r/ (Hinskens 
1998b; Hinskens 2001:par. 3.4 t/m 5). In deze lijn van het onderzoek wordt niet zelden 
de vraag gesteld naar de herkomst van de kenmerken: gaat het om substraat (Kwa-talen), 
om dialecten van de superstraattaal of om universalia of toch minstens “constitutieve 
creooltaaluniversalia” (Muysken & Veenstra 1995:124)? In Den Besten & Van der Voort 
(1999) wordt een oude hypothese van De Josselin de Jong ondersteund volgens welke 
de duratief markeerder le uit het 18e-eeuws NH van de duratiefmarkeerder van het Ewe 
afgeleid is.
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31  Er bestaat vooralsnog geen Nederlandse tegenhanger van Fenyvesi’s (red.) (2005) Hungarian language contact 

outside Hungary. 

32  Ook zijn er nog de aantekeningen plus uittreksel uit 1936 van de Amerikaan Frank G. Nelson, die te zijner tijd 

gepubliceerd zullen worden.

• 6 Tot besluit

De studie van het Nederlands in contact met andere talen is een betrekkelijk verwaar-
loosde tak van de neerlandistiek.31 Gevestigde deelterreinen geven nu eenmaal niet zo 
maar hun aanspraken op. En het is ook lastig om je in te werken in een verwante taal in 
een ander werelddeel (Afrikaans, Negerhollands), zeker als zo’n taal ook nog een eigen 
taalkundige infrastructuur heeft (Afrikaans) of uitgestorven is (Negerhollands). En voor 
het onderzoek van het Joodse Nederlands is het van voordeel wanneer men Jiddisch 
in Aramees kwadraatschrift kan lezen. Onder zulke omstandigheden hangt het van de 
stijfkoppigheid van individuele taalkundigen af of één van de vele onderwerpen op het 
gebied van Nederlands in contact met andere talen aan bod komt. Zo ging het vroeger (Van 
Ginneken, Hesseling, Kloeke), zo gaat het tegenwoordig. (Zie ook Weerman die, in zijn 
oratie van 2002, pleit voor gericht onderzoek van het aandeel van tweede taalverwerving 
in taalverandering en de ontwikkeling van creooltalen). Bovendien hoeft zo’n ‘stijfkop’ 
absoluut geen neerlandicus te zijn. Hesseling bijv. was graecus. En die heeft – meer dan 
Van Ginneken – binnen de neerlandistiek en de creolistiek het Afrikaans en het Negerhol-
lands op de kaart gezet.
 Er blijft dus nog heel wat te wensen over. Ten eerste op het gebied van dataverzame-
ling: de Joods Nederlandse literatuur is nog maar ten dele onderzocht op taaldata, hoewel 
bekend is dat daar veel te vinden is. Bovendien valt te verwachten dat zo een betere kijk 
verkregen wordt op de Jiddische component van de cryptolecten die worden aangeduid als 
Bargoens, een betrekkelijk onontgonnen onderzoeksterrein. Het eind 2005 te verschijnen 
Koosjer Nederlands van Justus van de Kamp en Jacob van der Wijk, een woordenboek van 
joodse woorden in het Nederlands, is daarom zeer welkom. Wat de analyses betreft: voor 
enkele verschijnselen van het Joods Nederlands is in enkele teksten kwantitatief onder-
zoek misschien haalbaar en nuttig.
 In het algemeen zou vergelijking van etnolecten die teruggaan op dezelfde ‘ver-
drongen’ taal, zoals bijv. de verschillende etnolectische nakomelingen van het Jiddisch 
(genoemd in par. 3), met etnolecten van dezelfde ‘verdringende’ taal, zoals bijv. diverse 
etnolecten van het moderne Nederlands (genoemd in par. 2.2), het inzicht in ontstaan en 
ontwikkeling van etnolecten geweldig kunnen verdiepen.
 Voor het Negerhollands liggen de zaken ingewikkeld, in die zin dat de opnames die 
een aantal onderzoekers van de laatste spreker, Ms. Alice Stevens, gemaakt hebben, niet 
zo maar vrij gegeven zullen worden. Voor de achttiende en vroege negentiende eeuw ligt 
dat anders: er is bijvoorbeeld nog steeds hoop dat het handschrift van het Negerhollandse 
woordenboek dat Jochem Melchior Magens in de late achttiende eeuw door de Deense zen-
deling Kingo heeft laten samenstellen, boven water zal komen. Kortgeleden is in Kopenha-
gen nog een onbekend handschrift te voorschijn gekomen (Hein van der Voort, p.c.), dus 
wie weet. Afgezien daarvan: lang niet al het al bekende materiaal in Herrnhut en  nog veel 
minder van dat in Bethlehem PA is gedigitaliseerd. 32 Hier valt nog werk te doen.
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 Wat Zuid-Afrika betreft: de verschillende Nederlandse en Afrikaanse pidgins die er 
vanaf de jaren ‘90 van de zestiende eeuw gesproken zijn dienen in een databank te 
worden verzameld, juist omdat de gegevens zo fragmentarisch zijn. Aan zo’n databank 
– althans voor een gedeelte van het materiaal – wordt momenteel gewerkt. Daarnaast is 
het nodig dat opnieuw aandacht wordt besteed aan de Hollandse kant van het Afrikaans. 
Dit is een onderwerp dat wij in dit artikel niet besproken hebben, maar dat het waard is 
onderzocht te worden, zoals Kloeke (1950) heeft laten zien. Merkwaardig genoeg is zijn 
Zuid-Hollandse hypothese nooit aangeslagen in Zuid-Afrika.
 Een heel ander desideratum betreft het confronteren van bevindingen van het onder-
zoek met enerzijds formele taaltheorieën en anderzijds ‘holistische’ modellen (zoals die 
van Thomason & Kaufman 1988 en Siegel 2001), vaker en voor meer bevindingen dan tot 
nu toe gebeurd is.
 Het bestaan van een kleine Gideonsbende die zich met dit soort zaken bezighoudt, 
geeft hoop dat aan deze desiderata wat gedaan kan worden.
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