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Grammatica van
het Papiaments 
Onlangs verscheen het handboek
‘Grammatica van het Papiaments’, met
als ondertitel ‘Vormen en communica-
tieve strategieën’. In onderstaand artikel
geeft Fred de Haas een bespreking van
het boek en gaat in op het  probleem van
de niet eenduidige spellingregels in het
Papiaments.

TEKST FRED DE HAAS

lorimon van Putte en Igma
van Putte-de Windt hebben
opnieuw een formidabele
prestatie geleverd met de

publicatie van hun ‘Grammatica van het
Papiaments’, een uitgave van de Walburg
Pers, tot stand gekomen met de financiële
steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Caribisch Gebied, Maduro & Curiel’s Bank
Curaçao en de Centrale Bank van Cura-
çao en Sint Maarten. 
Dankzij de steun van bovenvermelde in-
stanties is deze grammatica een fraai
vormgegeven boek van 317 pagina’s ge-
worden, dat een volledige beschrijving wil
zijn van het hedendaagse Papiaments. We
mogen de auteurs dankbaar zijn voor hun
werk dat, evenals hun Groot Woordenboek
(2005) beschouwd mag worden als een
standaardwerk dat mettertijd door aanvul-
lingen en verbeteringen alleen maar in
kwaliteit zal toenemen. 

De Grammatica
Voor iedereen die dieper inzicht wil verwer-
ven in de structuur en de communicatieve
mogelijkheden van het Papiaments zal de
hieronder – in verkorte vorm – besproken
‘Grammatica van het Papiaments’(hierna
genoemd ‘de Grammatica’) een welkome
steun zijn. Het is een gedegen, zorgvuldig
samengestelde en – in de beste zin van
het woord – ‘ouderwetse’ grammatica,
waarvan de voorbeelden op overzichtelijke

wijze de serieuze student de weg wijzen in
het labyrint van het levende Papiaments,
door de auteurs consequent ‘Papiamentu’
genoemd, naar de uitspraak en spelling
van Curaçao.
Vóór in het boek staat een duidelijke in-
houdsopgave en achterin vinden we een
alfabetisch geordend trefwoordenregister,
een tweetalige (N-P) alfabetische lijst van
taalkundige termen en een opgave van ge-
raadpleegde literatuur.
Soms zijn de verwijzingen van het tref-
woordenregister wat vaag. Als je ‘partisipio’
opzoekt dan wordt er verwezen naar blad-

zij 82, 83 waar het, verscholen op bladzij
83, één maal wordt genoemd om vervol-
gens meteen te worden vervangen door
de afschrikwekkende term ‘postverbaal ad-
jectief’. 

Het Voorwoord 
In het Voorwoord geven de auteurs de ge-
dachten vorm die ten grondslag hebben
gelegen aan hun werk. De Grammatica wil
op de eerste plaats een praktisch hand-
boek zijn dat o.a. bedoeld is voor:
- Moedertaalsprekers
- Universitair onderwijs
- Gevorderden, zeer geïnteresseerden en
- Leerlingen van het Voortgezet

 Onderwijs (hoogste klassen van het
VWO/HAVO).

Hoewel het handboek een algemene gram-
maticale kennis veronderstelt, zal het, waar
nodig, de gebruikte grammaticale begrip-
pen uitleggen, zo beloven de auteurs. Om
het eigen karakter van het Papiaments te
benadrukken, geven de auteurs in hun
boek bij de voorbeelden een gedetailleerde
uitleg van de communicatieve mogelijkhe-
den van de taal. Daarbij zijn zij zich ervan
bewust dat de besproken grammaticale re-
gels niet voor eeuwig in beton zijn gegoten,
maar onderworpen zijn aan veranderingen
die elke taal in de loop der tijd ondergaat. 
In deze bespreking zullen wij zien in hoe-
verre de doelgroepen van de Grammatica
bereikt kunnen worden en welke belem-
meringen daarbij opduiken. 

De gehanteerde spelling
De spelling die in de weergave van de Pa-
piamentse voorbeelden is aangehouden,
is die van de ‘Ortografia i Lista di palabra
Papiamentu’ (Fundashon pa Planifikashon
di Idioma, FPI, Kòrsou, yüni 2009), kort-
weg genoemd het ‘Buki di Oro’, het Gou-
den Boekje, vanwege de gouden rug van
de omslag. Daar blijft de metafoor echter
toe beperkt, omdat de auteurs van mening
zijn dat het niet alles goud is wat er in het
‘Buki di Oro’ blinkt.
Het moet voor de auteurs niet makkelijk zijn
geweest een spelling te hanteren die hun
voorkeur geniet maar waaraan toch, huns
inziens, enkele zeer storende bezwaren
kleven. In het licht van een toekomstige
evaluatie van de in 2009 vastgestelde
 Curaçaose spelling is het zinvol om hier
kort op de spellingproblematiek in te gaan.
Ik volg hierbij de gedachten van beide
 auteurs over de spelling zoals zij deze heb-
ben ontwikkeld in het zeer lezenswaardige
Hoofdstuk 5 van de Grammatica.

Het Papiaments kent twee spellingwijzen:
- die welke wordt gebruikt op Aruba (de zo-

genaamde ‘etymologische’ spelling) en
- de spelling die op Curaçao en Bonaire

wordt gehanteerd (de zogenaamde ‘fono-
logische’ spelling).

F
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In tegenstelling tot de Arubaanse spelling
houdt de Curaçaose spelling geen rekening
met de oorsprong van de woorden en ge-
bruikt in principe één letterteken voor elk fo-
neem (= betekenisonderscheidende klank)
van het klanksysteem. Curaçaoënaars en
Bonairianen schrijven dus ‘yòn’(< ‘jong’) en
‘yuda’ (< ’ayudar’), ongeacht de herkomst
van deze woorden. 

Omdat er in het Papiaments meer fonemen
zijn dan tekens in het Latijnse alfabet is het
niet mogelijk om consequent één teken
voor één foneem toe te passen. Het Papi-
aments heeft namelijk 62 fonemen en er
zijn maar 27 tekens in het Latijnse alfabet.
Logisch dat er in de spelling ‘fonologisch
geschipperd’ moet worden met de manier
waarop de klanken worden weergegeven.
Zo gebruikt men het teken G voor zowel
het woord ‘gesto’ als het woord ‘gana’. En
die G klinkt bepaald niet hetzelfde in beide
woorden: fonetisch [ χ ] voor ‘gesto’ en fo-
netisch [G] voor ‘gana’.
Ook wordt het fonologische principe losge-
laten in woorden als ‘dosshen’ (tweehon-
derd) en ‘djesshete’ (zeventien) waar twee
S’en worden geschreven in plaats van één
(om verwarring in de uitspraak te voorko-
men).

De literaire Papiamentstalige
bronnen
De auteurs hebben naar mijn mening wel
een wat erg beperkte selectie gemaakt uit
de hun ter beschikking staande literaire
bronnen. 
Ik heb de moeite genomen om eens te kij-
ken hoeveel keer uit de voornaamste door
hen geselecteerde bronnen is geciteerd.
De getallen zijn op vijf afgerond: Nilda Pinto
15x, Ornelio Martina 10x, Carel de Haseth
50x, Elis Juliana 65x, Pierre Lauffer 60x,
Lucille Berry-Haseth (‘Changá’) 80x.
Er is hier bepaald sprake van onevenwich-
tigheid. De citaten uit De Haseth komen
slechts uit één boek van betrekkelijk ge-
ringe omvang (Katibu di Shon, 1988) maar
de citaten benaderen wel in aantal die uit

de grote auteurs Lauffer en Juliana. Daar-
mee is overigens niets gezegd over de
kwaliteit van het Papiaments van De Ha-
seth. Eenzelfde overweging geldt voor de
citaten uit ‘Changá’. Liefst 80 citaten. Voor-
treffelijk Papiaments, geen twijfel mogelijk.
Het betreft echter geen bron die in de oor-
spronkelijke taal is geschreven. ‘Changá’
is een VERTALING van ‘Dubbelspel’, het
lijvige boek dat Frank Martinus in 1973 in
het Nederlands heeft geschreven en dat
pas in 2011 is vertaald in het Papiaments.
Het Papiaments is dus niet van de auteur
maar van Lucille Berry-Haseth, die om die
reden dan ook met name achter elk Papi-
aments citaat uit ‘Changá’ had moeten
worden genoemd, net als Lauffer, Juliana,
De Haseth etc. Als de auteurs haar, gege-
ven het aantal citaten, tot de canon van het
Curaçaose Papiamentu hebben willen
maken, geef haar dan ook de eer van de
naamsvermelding. 
Overigens is het jammer dat de auteurs uit
zo weinig oorspronkelijk Papiamentstalige
schrijvers hebben geciteerd. Sporadisch
vinden we een citaat uit Baromeo, Doran,
Martina en Schotborgh.
Ik begrijp de overweging van de auteurs
echter wel. Immers, het boek van De
 Haseth en de vertaling van Lucille Berry-
Haseth zijn geschreven in de door de FPI
voorgeschreven Curaçaose spelling. Dat
scheelde, begrijpelijkerwijs, een hoop
werk. Toch een beetje mager dat er niet
wat meer is geciteerd uit een groter aantal
schrijvers. De spelling had kunnen worden
aangepast en voor de syntaxis had het
niets uitgemaakt. Misschien dat er bij een
herdruk iets aan die disproportionaliteit ge-
daan kan worden.

Nederlandse vertalingen en
teksten
Op bladzij 228 lezen we de volgende
 Nederlandse zin van Frank Martinus uit
‘Dubbelspel’:
‘Hij liet de 200 H elke dag snorren op de
weg naar Bandabou, zodat de wielen over
de smalle wegen zongen’. Een Neder-

landse lezer voelt zo’n zin heel anders aan
dan de (juiste) interpretatie die Lucille
Berry-Haseth er in haar vertaling aan geeft: 
‘Tur dia […] e tabata dera trot di 200H […],
di moda ku e tabata kanta i sker wil […].
Die laatste zin betekent namelijk: ‘Elke dag
gaf hij de 200 H plankgas zodat ie over de
weg scheurde’. Dat is de juiste betekenis
van de in gecreoliseerd Nederlands ge-
stelde zin van Martinus die een woordkeus
laat zien waarvan de betekenis alleen be-
grepen kan worden door iemand die Papi-
aments verstaat. 

Op bladzij 242 komen we iets dergelijks,
maar dan omgekeerd, tegen. De Haseth
schrijft in het Papiaments: 
‘mi ke pa nan kurpa kue rel ora mi kai i ka-
buya snuk sera mi strot’. 
Carel en Chila de Haseth-Bolívar vertalen
zelf: ‘Ik wil dat ze over hun hele lichaam
huiveren wanneer ik val en het touw dan
met een ruk om mijn strot snoekt’. Wat ge-
beurt hier? Het Papiamentse woord ‘snuk’
(= rukken) is vertaald – à la créole – door
het werkwoord ‘snoeken’ dat in het Neder-
lands echter gewoon de betekenis heeft
van ‘op snoek vissen’. De vertaling zou
hebben kunnen zijn: ‘[…] en het touw met
een ruk mijn keel dichtsnoert’. 

Omslachtig taalgebruik
In de Grammatica is soms sprake van te
veel omhaal van woorden. In de inleiding
(p.43/44) worden we geconfronteerd met
omslachtig en moeizaam taalgebruik voor
de uitleg van wat we dienen te beschou-
wen als een ‘zelfstandig naamwoord’, een
‘bijvoeglijk naamwoord’ of een ‘bijwoord’.
De uitleg die wordt gegeven in een gram-
matica van dit niveau is eigenlijk overbo-
dig. De bladzijden 43-48 kunnen worden
weggelaten of bondig herschreven. Leg
gewoon eenvoudig uit wat een zelfstandig
naamwoord etc. is en doe er niet te wollig
over. Ik heb bij dit soort commentaren vaak
de neiging gehad om het boek weg te leg-
gen omdat ik het door de omhaal van
woorden allemaal niet meer kon volgen en
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verplicht was de tekst nog een keer te
lezen om achteraf te constateren dat ik
door die uitleg niet veel wijzer was gewor-
den. Ik denk dat moedertaalsprekers van
het Papiaments en leerlingen van het
voortgezet onderwijs in dit soort gevallen
veel eerder zullen afhaken dan ik. 
Ook de kortere uitleg is vaak moeizaam.
Een voorbeeld (p.106): 
‘[…] het komt alleen voor in andere func-
ties dan die van onderwerp en de verwij-
zing is naar een in dezelfde zin genoemde
zelfstandigheid; het wederkerig voornaam-
woord is vergelijkbaar met het wederke-
rend voornaamwoord met dit verschil dat
de verwijzing naar een meervoudige zelf-
standigheid is’. 
Op bladzijde 214 struikelen we over de vol-
gende barbaarse en overbodige zin: ‘na de
‘vrij interpreteerbare’ aaneenschakeling
zonder voegwoord (ook wel asyndeton ge-
noemd), houdt die met i nadrukkelijk in dat
er een verband is tussen twee eenheden
van hetzelfde grammaticale niveau, niet
meer dan dat’.
En wat te denken van de volgende zin (p.
169): ‘Het verschil met de overgankelijke
werkwoorden is dat die zelfstandigheid
niet door een ‘kale’ NF wordt genoemd,
maar door een PF waarvan het voorzetsel
als het ware bij het werkwoord hoort’.
Leerlingen uit de hoogste klassen en
goedwillende studenten leggen na het
lezen van zulke zinnen het boek moede-
loos terzijde. 
De Papiamentstalige voorbeelden zijn ove-
rigens uitstekend gekozen en de hoge
kwaliteit ervan blijft het hele boek door ge-
handhaafd.

Verwantschap met andere talen
Het gebeurt niet vaak dat grammatica’s
aandacht besteden aan verwantschap tus-
sen de bestudeerde taal en andere talen.
De auteurs van deze grammatica doen dit,
gelukkig, wel. Op verschillende plaatsen in
hun boek. 
Op pagina 50, 51 en 52 wordt in de vierde
kolom aangegeven aan welke verwante

talen we kunnen denken bij een bepaald
woord in het Papiaments. Men moet zich
ervan bewust zijn dat, op etymologisch ge-
bied, de onderzoeker zich al gauw op glad
ijs bevindt omdat je nooit met volledige ze-
kerheid kan aangeven waarmee een be-
paald woord verwant is. Er zijn vaak
meerdere mogelijkheden. 
Op bladzij 27 leiden de auteurs het Papia-
mentse woord ‘kachó’ (= hond) af van het
Portugese ‘cachorro’. Dit lijkt me niet juist
omdat de CH in het Portugees klinkt als

SJ. ‘Kachó’ komt gewoon van het Spaanse
‘cachorro’ waarin de CH als TSJ wordt uit-
gesproken.
Voor de duidelijkheid zou ik bij het Papia-
mentse ‘kanadó’ eerder het verwante
Spaanse ‘caminador’ hebben vermeld, bij
‘lesadó’ ligt een verband met het Neder-
landse ‘lezen’ (‘lesa’) meer voor de hand
dan met het Spaanse ‘lector’, bij het Papi-
amentse ‘bruashon’ zou ik eerder denken
aan het Portugese ‘embruxar’. Op bladzij
53: Frans: ‘voudou’; beter: ‘vaudou’.
Op pagina 166 en 167 vinden we voorzet-
sels die een duidelijke verwantschap heb-
ben met het (gecreoliseerde) Portugees uit
West-Afrika. In de tabel staan geografi-
sche gebieden van herkomst die gewoon
in het Nederlands kunnen worden ge-

schreven: Kaapverdië, Guinee-Bissau en
Príncipe in plaats van het Portugese Cabo
Verde, Guiné-Bissau en Ilha do Príncipe.
Ook op bladzij 204 zou ik het Portugese
‘Cabo Verde’ en ‘Guinee-Bissau’ liever ver-
vangen door de Nederlandse aanduiding.

Op bladzij 203 ontdekken we een kleine
vergissing: niet bo’n ta pega, maar bo n’ta
pega.
Een leuk uitstapje naar het taalkundige
verleden biedt ook de tabel op bladzij 215

waar de oorsprong en het gebruik van het
Papiamentse MA, PERO, ANTO en I wor-
den behandeld.

Een laatste poging tot één
spelling
We hebben gezien dat de auteurs hinder
hebben ondervonden van de onvolkomen-
heden in de huidige spellingregels die zijn
vastgesteld in 2009 door de FPI in hun
 ‘Ortografia i Lista di palabra Papiamentu’,
ook wel gemeenzaam het ‘Buki di Oro’ ge-
noemd.

Wie de geschiedenis van de totstand -
koming van respectievelijk de Curaçaose
en Arubaanse spelling heeft gevolgd en
ook hoofdstuk 5 van de ‘Grammatica van

Fred de Haas
Fred de Haas (Utrecht,1938) stu-
deerde af aan de Rijksuniversiteit
Utrecht in Franse, Spaanse en Portu-
gese taal- en letterkunde. Hij was
jaren werkzaam op Curaçao en ver-
taalde uit het Papiaments verschei-
dene Antilliaanse dichters. De Haas
publiceert over taal en cultuur van 
de Antillen o.a. in de weekendbijlage
Ñapa van de Amigoe di Curaçao, het
tijdschrift voor Surinamistiek en het
Caraïbisch gebied OSO, Linguaan en
Caraïbisch Uitzicht.
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het Papiaments’ heeft gelezen, zal het on-
getwijfeld niet overbodig vinden wanneer
er op basis van de ervaringen van de af-
gelopen vijf jaar nog eens een evalue-
rende blik zou worden geworpen op de
spellingregels die al ruim 35 jaar, met
kleine wijzigingen, onofficieel en sinds
2009 officieel worden toegepast.

Helaas is indertijd de Commissie Maduro
(1970) niet in staat geweest de politici te
overtuigen van het nut om hun toenmalig
voorstel, gebaseerd op de spelling van
Raúl Römer, aan te nemen. De toenmalige
politici waren ongetwijfeld beducht voor
spanningen in de samenleving. We moe-
ten niet vergeten dat er in die tijd nog een
Nederlands-Antilliaanse regering was
waarin Curaçao een nogal dominante rol
speelde. Zo voelde dat tenminste voor een
Arubaan. Bovendien vonden veel ‘Antillia-
nen’ die waren opgegroeid met het
‘Spaanse’ schriftbeeld de spelling van
Römer maar gek. Wat moesten ze met
woorden als ‘pakiko’, ‘èksamen’, ‘èkstra’,
‘èrko’ in plaats van het vertrouwde ‘pa-
quico’, ‘examen’, ‘extra’ en ‘airco’? Enkele
bekende Curaçaose schrijvers haalden in
het tv-programma ‘Konfrontashon’ woor-
den als ‘bògòbògò’ en ‘mèkèmèkè’ (met
zoveel accenttekens) aan om de voorge-
stelde spelling belachelijk te maken. Goed-
koop succes bij voorbaat verzekerd.

Een en ander heeft ertoe geleid dat we-
derom twee politici, Juancho Evertsz en
Betico Croes, in 1975 met elkaar overeen-
kwamen niet langer een gemeenschappe-
lijke spelling na te streven, maar het aan
de eilanden afzonderlijk over te laten de
spelling vast te stellen die zij zelf het meest
geschikt achtten.

Dat heeft uiteraard geleid tot een situatie
waarin bewoners van hetzelfde taalgebied
wel eenzelfde taal (met kleine varianten)
met elkaar delen, maar niet de wijze
waarop die taal wordt geschreven. Dat had
weer tot gevolg dat literatuur en lesmateri-

aal in twee spellingen moesten verschij-
nen: een spelling voor ± 166.000 mensen
(Curaçao en Bonaire) en een spelling voor
± 103.000 mensen (Aruba). Afgezien van
het ongerijmde van deze situatie, heeft dit
heel veel geld gekost. 

De ‘Raad van Advies van Curaçao’ schreef
in 2008 een advies met betrekking tot de
toekomst: ‘De Raad meent dat […] indien
dat nodig mocht blijken, bijvoorbeeld
over vijf jaar, bepaalde wijzigingen voor
te stellen’. Een verstandig advies.

Het is nu inmiddels 2014 en wordt het niet
tijd om nog eenmaal een ultieme poging te
wagen om te komen tot een gemeen-
schappelijke spelling voor de drie Papia-
mentstalige eilanden? Van de overheden
van de drie eilanden zou gevraagd kunnen
worden over de schaduw van het chauvi-
nistische verleden heen te springen, een
gemengde commissie van op taalkundig
gebied deskundige Arubanen en Cura-
çaoënaars in te stellen en deze te voorzien
van een mandaat om een gemeenschap-
pelijke spelling van het Papiaments tot
stand te brengen. Het voorstel van zo’n
commissie zou bindend moeten zijn en
niet door de politiek overruled moeten kun-
nen worden. 
Leerboeken voor de taal zelf zouden her-
schreven kunnen worden bij een eventuele
herdruk. Voor literaire werken is dit niet
noodzakelijk. De ‘oude’ spelling is niet zo
ontoegankelijk dat romans, novellen en
gedichtenbundels hierdoor niet meer be-
grepen zouden worden.

Dat moet toch lukken, PÒTYANDÓRI!

Ten slotte
Delen van de Nederlandse tekst verdienen
het om herschreven te worden om de toe-
gankelijkheid voor zoveel mogelijk doel-
groepen te bevorderen.
Mocht er een verbeterde tekst in de ko-
mende jaren worden vastgesteld dan zou
het aanbeveling verdienen om, met het

oog op de doelgroepen op de ABC-eilan-
den, de ‘Grammatica van het Papiaments’,
hopelijk in een gemeenschappelijke spel-
ling, ook te vertalen in het Papiaments.
Want welk land wil niet een grammatica in
zijn eigen taal? 
Bovendien kunnen we niet verwachten dat
het Nederlands tot het einde der tijden zal
worden gesproken in een taalgebied waar
slechts een zeer klein percentage van de
bevolking deze taal nog dagelijks spreekt.
En wie weet zullen de kinderen van de
ABC-eilanden dan nog eens, misschien
wel op muziek van Randal Corsen, in de
kurá di skol (schoolplein) dansend zingen:

Papyamentu su istorya
Ta yena nos di glorya
Ban kanta tur na koro
Nos ‘Bukinan di Oro’!

(Nederlands):
Papyamentu, lief verleden,
Je stemt allen tevreden.
Zing mee ’t is goed of fout’
In ‘t ‘Spellingboek van Goud’!
(FdH)

NB: De regels van de ‘Curaçaose’ spelling
van het Papiaments staan voorgeschreven
in het ‘Buki di Oro’ (= Gouden Boekje), een
uitgave van het FPI (2009).

Fred de Haas is vertaler, schrijver en
 publicist in voornamelijk Caraïbische
 thema’s. 
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