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Vandaag: 

• Chronologisch-geografisch overzicht 
 

• Kreooltalen algemeen 
 

• Papiaments 
 

• Haitian Creole op Cuba 



Chronologisch overzicht 

Indianentalen / Indigene Talen: 
 
2500 v.C. tot ca. 1000 n.C.: 
Prekeramische periode: Fisher-hunter-gatherers 
 
ca. 1000 tot 1499:  
Keramische periode: agrarische levensstijl (landbouw, 
veeteelt) 

 



Chronologisch overzicht 

1499 tot heden: 
Europese talen 

• Spaans  
• Engels, Frans, Nederlands, Portugees 
• Afrikaanse talen 
• Ritual languages 
• Kreooltalen 
 

 



Geografisch overzicht 



Geografisch overzicht 

Zie Atlas of Pidgin and Creole Structures: http://apics-online.info/ 
 
 



Kreooltalen: wat we (denken te) weten 
 
Jonge talen 
Sociale context: 

• groot klassenonderscheid (slaven vs. kolonisten of 
substraat vs. superstraat) 

• grote demographische ongelijkheid 
• uitermate heterogene speech community 
• illiterate societies  
• subject to rapid, abrupt cultural and linguistic change 
• insulariteit? 



Kreooltalen: woordenschat  
 
Koloniale/sociaal dominante taal (a.k.a. ‘lexifier’, 
‘superstraat’) is leverancier van meer dan 90% van de 
woordenschat.  
Bijv.: Haitian: > 90% van Franse oorsprong 
 Jamaican: > 90% van Engelse oorsprong 
 Cape Verdean: > 90% van Portugeze oorsprong 
 
Kreeoltaal ≠ mengtaal!  



Kreooltalen: grammatica  

>> analytische grammatica: 
• weinig tot geen morfologie 
• geen gender distinctions 
• geen naamvallen 
• geen meervoud 
• preverbale partikelen voor tijds- en aspectindicaties 
• bimorfemische vraagwoorden 

 
 



- Monogenese 
- Universals / Language Bioprogram 

- > Pidgin (‘emergency language’)  
- > ‘nativizatie’  

- > kreooltaal 
- Substraattheorien 
- ‘Creole simplicity’  

 !! Expressiviteit ≠ grammaticale complexiteit !! 
 

Kreooltalen: theorien over oorsprong 
grammatica  



“The missing Spanish Creoles” 

Boek uit het jaar 2000 van John McWhorter over het intrigerende 
vraagstuk waarom er in het Caraibisch gebied zo weinig door het 
Spaans-gelexificeerde kreooltalen zijn. 
Hij gaat er daarbij vanuit dat het Papiaments oorspronkelijk op het 
Portugees gebaseerd was. 
 
 



Geachte student van de cursus Caraïbistiek 

U zult gemerkt hebben, dat ik wegens tijdgebrek niet zoveel heb kunnen bespreken 
als ik me voorgenomen had.  
 
De niet besproken gedeeltes over het Papiaments en het Haitiaans van Cuba heb ik 
uit de PPT verwijderd, omdat de slides mijns inziens niet zinvol zijn zonder 
mondelinge toelichting. 
 
Als u nog vragen of commentaren heeft:   
bartjacob3@gmail.com  
 
Hartelijke groeten en succes met het vervolg van de cursus, 
Bart Jacobs 
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