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VREEMDE INVLOEDEN IN HET PAPIAMENTO

DOOR

M. D. LATOUR O. P.

Het Papiamento is de taal, op Curacao, Aruba en Bonaire ge-
sproken. „Deze taal is uit de mengeling van een Afrikaansch
negeridioom en een moderne Europeesche cultuurtaal gesproten",
lezen wij bij dr. v. Ginniken in zijn JïawdöoeA der A^eier/andsc/ie
Taa/, deel I, blz. 283. Deze schets, hoewel een beetje erg ruw, is
overeenkomstig de waarheid, als wij voor dat negeridioom de
verzameling dialekten, die als Bantu bekend staan, aannemen,
en voor de Europeese taal het Spaans.

Het is echter een tekening van het papiamento in twee zeer
ruwe trekken. Ter vervollediging van het beeld moet men nog
rekening houden met Indiaans (het meest waarschijnlijk het
Caquetia, een tak van het Caraïbisch), het Maleis-Portugees, thans
alleen nog gesproken te Toegoe, niet ver van Batavia, dat via
Kaap de Goede Hoop bij de negerstammen, en met deze, via
Elmina, de groote slavenuitvoerhaven, op Curacao in het Papia-
mento is terecht gekomen; verder zijn er flink wat Nederlandse
en enige Engelse woorden in.

Verscheidene Bantu-dialekten hebben sporen achtergelaten in
het Papiamento, maar uit de aard van de zaak is het niet altijd
zo eenvoudig om uit te maken of de Curacaose spreektaal een be-
paald woord nu juist aan het Bantu of aan het Maleis-Portugees
te danken heeft. Sommige woorden zijn in beide talen hetzelfde
en misschien van het Maleis-Portugees in het Bantu terecht ge-
komen.

Soms is het eenvoudig een kwestie van instantie. Neemt het
woord tófo' ('n beetje); in het Zuludialekt betekent het ids wer-
ac/tfe/i/'&s, iets kleins; ook een threepence (een klein geldstukje
van weinig waarde) noemt men een tiki. Zegt iemand nu: Het
Papiamentse woord tiki is een Zuluwoord, dan heeft hij geen on-
gelijk; zegt een ander: Het is een Boerenafrikaans woord, dan
heeft ook deze gelijk, maar hij gaat een instantie verder terug in
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388 VREEMDE INVLOEDEN IN HET PAPIAMENTO

de afleiding; en zegt ten slotte een derde: Het is heel gewoon het
Hollandse woord ft£/e, dan moeten we ook hem gelijk geven, want
hij heeft gezocht naar de laatste instantie. De omzwerving van
ieder woord afzonderlijk is niet altijd met volkomen zekerheid
weer te geven.

We geven nu enige voorbeelden van Papiamentse woorden, die
met grote waarschijnlijkheid aan een of ander Bantu-dialekt
ontleend zijn:

Mahuma (naam van een landstreek op Curacao); Zulu: i-huma,
meervoud amu-huma, een soort grote maiskorrel; Oshidonga-
dialekt: ma-huma, ongelukkig of ongeluk verbeeldend.

Fuku (kwade geest); Zulu: i-fuku, elk soort van vuil; Kaffir:
i-vukuvuku, iets wat oud is.

Papia (spreken); Herero-dialekt: popia, spreken.
Tata (vader); Kaffir: u-tata, vader. (Zie verder bij het Maleis-

Portugees).
Maribomba (een sluipwesp, die op Curacao veel voorkomt); Zulu:

enkelv. i-mbombo, meerv. ama-mbombo, een lang, dun voor-
werp ; of i-bumba, meerv. ama-bumba, het fatsoeneren van klei
(De maribomba's bouwen kunstige nesten van klei).

Malüco (kwajongen, lastpost); Zulu: malukobo, waarschijnlijk
een verbastering van het Zuid-Afrikaanse „malkop".

Kakalaka (kakkerlak); Zulu: kakakaka, afgeleid van ggwaba-
ggwaba, een boom met zeer grote en brede bladeren; dus toe-
gepast : het insect met de grote, brede rugbladen of schilden.

Punda (een stadsgedeelte aan de St. Annabaai); Zulu en Kaf-
fir : een district of vlakte langs een rivier. Het is bekend, dat velen
het voor absoluut zeker houden, dat punda komt van het Spaanse
punta (eventueel het Holl. punt). Niemand hoeft ons uit te leg-
gen, dat de punda toch in 1673 al de Punt heette, en dat punt
toch ongetwijfeld een Hollands woord is. De kwestie is eenvoudig,
dat de punda niet />«nfa, noch £«wrf, maar sinds zeer lang
(ook al vóór de komst der negerslaven?) £w?wfa heet. Nu
wil het er bij ons niet in, dat de negers om een of andere
reden de tf in een ^ veranderd hebben. Waarom dan toch ? Zegt
de neger niet met evenveel gemak punta als punda? Is punta
voor het sterk Spaans getinte Papiamento niet een zeer voor de
hand liggend woord met duidelijke betekenis, die een verandering
in punda bijna tot een onmogelijkheid maakt ? Is punta tot de dag
van vandaag geen alledaags gebruikelijk woord voor den Cura-
caoenaar? Waarom kan hij dan in alle andere omstandigheden
wel punta zeggen en niet als het over die bepaalde stadswijk gaat,
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VREEMDE INVLOEDEN IN HET PAPIAMENTO 389

die volgens sommigen met alle geweld punta heten moet ? Ook
wat de locale situatie betreft is het helemaal niet dwaas om de
punda /)«M^a te noemen in de Afrikaanse betekenis van het
woord, ook al hebben Hollanders en Spanjaarden al vroe-
ger om andere, eveneens verklaarbare, redenen diezelfde stads-
wijk punt of punta genoemd.

Funchi (gekookt maismeel, het gewone volksvoedsel); Zulu:
funza, voeden.

Zumbi (geest, spook); Zulu: zombe, iets dat zich beweegt in
kronkelingen, zonder de richting ervan te kennen.

Sambo (een familienaam); Kaffir: im-bola, meerv. izim-bola,
rode verf, waarmee het lichaam wordt besmeerd.

Mambi (familienaam); Zulu: mamba, algemene naam voor
iets dat lang, slank is.

Bobo (dom, leeghoofd); Kaffir: i-bobo, hol, leeg. (Kan echter
ook zuiver Spaans zijn.)

Pinda (aard- of apennootje); Zulu: phinda, dubbel (er zitten
er meestal twee in een nootje).

Guano (iguaan, leguaan, reuzenhagedis); Kaffir: u-lovane,
kameleon.

Lembe (likken); Lunda-dialekt: mu-lambo, lip.
yaya (baker, kinder juf f rouw); Zulu: gcaja, een doek, waarmee

een moeder zich omhangt, of overdrachtelijk: zich anders voor-
doen dan men werkelijk is; dus een vrouw, die zich voordoet als
de moeder, zonder het te zijn.

Bacoba (banaan); Zulu: u-kove, banaan; in Suriname heten ze
bacove.

Buchi (jonge man; heeft een enigszins ongunstige bijbetekenis);
Zulu: u-buti, broer, een titel aan jonge mannen gegeven; men
zegt dat dit een verbastering is van het Hollandse broer. Volgens
anderen is het afkomstig rechtstreeks uit Holland, dus niet via
Afrika, en zou het een verbastering zijn van boer.

Buchi-ribana (naam van een streek op Aruba); Zulu: i-rwana,
een assegaai of mes, bij de besnijdenis gebruikt; Buchi-ribana
kan derhalve de plaats aanduiden, waar de jonge mannen be-
sneden werden. Een gebruik, dat zeker bestond aan de Goud-
kust, waar de Curacaose slaven vandaan kwamen, nog bestaat
bij verschillende negerstammen in Afrika, maar waarvan mij op
Curacao, eerlijk gezegd, niets bekend is.

Reda (kwaadspreken); Zulu: reba, kwaadspreken, lasteren.
Batata (aardappel); Zulu: u-batata, zoete aardappel.
Ketchi (deftig): Zulu: ketshe, valk; derhalve deftig als een valk.
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Zambechi (zakmes); Zulu: isi-tshetshe, mes; in Noord-Rhode-
sia: cibeshi.

De invloed van het Caraïben-Indiaans is weer van een andere
kant zeer verklaarbaar, daar de Caraïben vermoedelijk de eerste
bewoners zijn geweest van Curacao. Althans dit is zeker, dat bij
de ontdekking van Curacao door de Spanjaarden, dit eiland be-
woond werd door de Caquetias, die in het Papiamento, al is het
dan niet veel, dan toch enige woorden hebben achtergelaten. Wij
zullen enige voorbeelden aanhalen:

Acayoman: Kaaiman: krokodil.
Agnaca: ayaca: cassavebrood maken. Op Curacao worden

pakjes voedsel gemaakt van maïsmeel, stukjes vlees en specerijen,
gewikkeld in een stuk bijaoblad. Men noemt dit ook ayaca.

Canaoa: canoa: klein roeiboot je, kano. ...
Batia: patia: watermeloen.
Caboya:cabuya:touw.
Chouchoubitou: chuchubi: een vogel. Het Caraïbische woord

betekent letterlijk: met puntige bek, dus de puntig-gebekte
vogel.

Crabou: claboe: spijker. Het Caraïbische woord betekent let-
terlijk: ijzer.

Coyabou: guiabe: een vrucht, die uiterlijk iets weg heeft van
een citroen; inwendig is ze rose van kleur en zit vol kleine pitjes,
zoals een vijg. De geur is zeer aromatisch en de smaak is met geen
Hollandse vrucht te vergelijken.

Arepa: arepa: een lekkernij, bereid van pompoen.
Aguacate: awacati: een boom van 12—15 meter hoog, met

vruchten, die op groote donkergroene peren gelijken, met een ge-
weldige pit. Deze vruchten worden veel gegeten op Curacao en
dragen dezelfde naam als de boom (wetensch. naam: Persea
gratissima).

Cacao: cacao: de algemeen bekende cacaoplant.
Verder ook de eilandennamen: Curacao, Aruba en Bonaire. De

laatste naam lijkt verlokkelijk veel op Spaans: Bon-Aire, goede
lucht. Dit is echter toeval; het woord moet anders verdeeld wor-
den, nl. Bona-Iri. Zo is de oorspronkelijke naam.

Op Aruba, oorspronkelijk Oruba, worden nog veel Indiaanse
namen aangetroffen. Hier volgen er enige van:

Namen van heuvels: Aiyo, Behika, Cukuroi, Handebirari,
Kasinari, Kibaima, Kodekodekta, Matavidiri, Shabururi, Shiri-
bana, Tarabana, Wakubana, Yabarubari, Yamanota.
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Namen van Arubiaanse grotten: Matavidiri, Warerukuri,
Waririkiri.

Arubiaanse plaatsnamen: Antikuri, Arikurari, Bediri, Cubari,
Damari, Hendieku, Kamakuri, Kashiunti, Kausheati, Kassibari,
Wiriruri, Weburi, Yuditi.

Arubiaanse bomen: Dabaraida, hubada tarabada.
Indiaanse namen van planten op Aruba: Divi-divi (fr. sapindus

coriaria), Jobo (spondeas lutea), kadushi (cereus laniginosus),
kipopo (agaricus), lokiloki (mimosa unguiscatta), makura (abrius
precatorius), nandu (cytisus kat jan), shimarucu (malpighia
glabra), surun (cratera gynandra), takamahak (rugara octandra),
tuturutu (robinia pulcherrima), watapana (sapindus coriaria),
yoroyoro (theretia neriflora).

Verschillende van de genoemde planten heten zo niet alleen op
Aruba, maar ook op Curacao en Bonaire.

Namen van vissen: ginga (diodon stinga), karmao (characinus
cyprinioides), kurkur (choetodon fromitus), purunchi (serranus
variolosus).

Namen van vogels: Kinikini (cymindes illigeri), Krabete
(fulica . . . ) , Chuchubi (orpheus americanus), warawara (cathartes
curasoica).

Het lijkt mij waarschijnlijker het woord warawara te verklaren
als een Indiaans woord dan als een Afrikaans. De verdubbeling
moge in het Bantu veel voorkomen, het komt in het Indiaans
óók veel voor; bovendien is een warawara niet „gestreept als een
zebra" maar gitzwart.

Namen van insecten en andere dieren: Dori (kikvors, rana
. . . ? ) , guruguru ('n soort tor, culandra granaris), hanahana
of hanwhana ('n soort mier, formica cephalote), kimakima (laag-
staand slijmachtig dier, cassiopea frondosa), kumexen of kome-
gein (houtworm, termes fatalis), lembelembe ('n zeer klein vlieg-
je, conops sanguisuya), mamondenga (ichneumon niger), paluli
('n soort mossel, mytilus edulis), waltaka (hagedis, lizard).

Dit Indiaans heeft om zeer begrijpelijke redenen in meer W. I.
talen sporen achtergelaten. Op de Franse Antillen kent men al-
gemeen de balaou en de coulirou, beide vissen met een Caraïbi-
sche naam. De eerste is zowat zo lang als een gewone paling en
weinig dikker. De kop is lang en zeer puntig; de tweede is even
groot en heeft dezelfde vorm als een gewone haring en wordt op
Curasao genoemd masbanger.

Ook de couche-couche, een wortel, verwant met de aardappel,
sweet potato, igname, enz., draagt een Indiaanse naam.
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Ook in Suriname bestaan in het Neger-engels nog Indiaanse
woorden. Heel aardig is b.v., dat het bekende woord &w«#a, van
de Kwattarepen, ontleend is aan een cacaoplantage op Suriname
van diezelfde naam, welke plantage weer genoemd is naar de
kwatta-aap, wiens naam in het Caraïbisch luidt: Coatta.

Nu het Maleis-Portugees. Deze Creoolse taal had zich tijdens
de Portugese heerschappij in onze Oost als lingua franca ontwik-
keld. Jaarlijks passeerden ongeveer 4000 a 5000 man de Kaap-
kolonie, in 1652 door den Hollander Jan van Riebeek gesticht op
last van de Oost-Indische Compagnie. Al de matrozen van de
daar passerende schepen spraken Maleis-Portugees; de meeste
passagiers vertoefden er echter slechts even om op hun verhaal
te komen. De naar Java bestemden bleven zo goed als nooit.
Maar de terugkerende oudgedienden lieten zich dikwijls over-
halen er met hun koelies en baboes te komen wonen en deze spra-
ken allen Maleis-Portugees. Verder voerde de Compagnie, daar
de Hottentotten en Bosjesmannen niet zo bruikbaar waren, vele
slaven uit Angola, Madagascar, Ceylon, Voor-Indië en de Indische
Archipel aan; in 1658 alleen reeds 398. Ook deze brachten of
leerden er de lingua franca. Later werden vele van de slaven vrij-
gelaten. Men noemde ze met een Maleis woord Mardijkers. Ein-
delijk werd in 1681 de Kaap tot een vast verbanningsoord van
Indische staatsgevangenen; enige Makassaarse prinsen met hun
vrouwen, kinderen en gevolg, openden de rij. In 1694 kwam Sheikh
Jozef met een gevolg van 47 personen. Deze spraken natuurlijk
aanvankelijk zuiver Maleis, maar moesten om met de bevolking
te verkeren, al heel spoedig Maleis-Portugees gaan spreken. Hun
afstammelingen, Slamse mensen of Slameiers genoemd, spreken
thans allen de Boerentaal, evenals de Mardijkers en de Masbikers
(Mozambiquers), hun Mohammedaanse geloofsgenoten.

De bewindhebbers van de Compagnie, voor het voortwoekeren
van. die gemakkelijke Maleis-Portugeese taal beducht, deden nu
hun best, om de gekleurde bevolking tot het aannemen van het
Nederlands te dwingen. In 1658 decreteerde zo Van Goens. Aan
hen, die Nederlands konden spreken en nog aan zekere andere
voorwaarden voldeden, werd in 1685 vrijlating toegezegd. Maar
het spreekt vanzelf, dat dit nieuw en vaak onder druk aange-
leerde Nederlands, nóg vele sporen moest dragen van de Maleis-
Portugese moedertaal, die in hen dacht en leefde *).

*) Wat hier is gezegd van het M.-P. is bijna letterlijk ontleend aan
v. Ginniken, Hanrffc. rfer Ned. 7\, Deel I, blz. 206—207.
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Het steeds verder doordringen van de Boeren naar het noor-
den, deed tevens een deel van hun taal doordringen in die der
negerstammen, waaronder ze terecht kwamen. Zo is het te be-
grijpen, dat er bij de uit Afrika afkomstige slaven woorden wer-
den aangetroffen van Portugese, Maleise en Nederlandse oor-
sprong. Met de slaven kwamen deze woorden ten slotte ook op
Curacao in het Papiamento. Ziehier enige voorbeelden: (de volg-
orde is Maleis-Portugees, Papiamento, Nederlands).

Baatje: Bachi: buis, jas.
Boet, boeti, ou-boet: buchi: letterlijk broertje; grote jongen.
Bottel: bottel: fles.
Katel: kater: veldbed.
Kraal: coral: omheinde plaats rond het huis, om het vee bij-

een te houden.
Kriekie: kriki: krekel.
Lamoen: lamoenchi: citroen(tje).
Sambrero: sombré: hoed. Waarschijnlijk kenden de negers het

woord sambrero al, voordat ze hier van de Spanjaarden sombrero
leerden.

Ta, tata, outata: tata: vader, oorspronkelijk „oude man".
'~i Tet, tette: tete: vrouweborst.
' Er zijn er nog meer, maar van de aangehaalde is de Maleis-
Portugese afkomst het duidelijkst.

Van deze taal is ook afkomstig het algemeen in Nederland be-
kende woord millies, maïs; („Daar onder bij die millies, bij die
groen doringboom, Daar woon mijn Sarie Marijs.").

Ook de algemeen gebruikelijke Nederlandse woorden rob-
bedoes (rabbedoe) en soebatten (soebat) zijn van M.-P. af-
komstig.

De Nederlandse woorden in het Papiamento zijn voor het op-
scheppen, hoewel ze niet altijd even gemakkelijk als zodanig te
kennen zijn. Veel veranderd zijn b.v.: zeliga (zeilgaren, dun
touw); bela (belazerd); vrengo (vingerhoed); kalmekkie (karne-
melk) ; keiro (kuieren, wandelen, ook gebruikt in de zin van boe-
melen); skeiro (schuier); placa (plak, 2V2 centstuk, nog als zo-
danig in gebruik te Amsterdam; hoewel dit woord niet erg van
uiterlijk veranderd is, denken er toch weinig mensen aan, dat het
een heel gewoon Hollands woord is. Plak is een dunne schijf, een
plak worst, een plakje kaas, enz. De oude vierduitenstukken nu
waren een behoorlijke „plak" koper Denaam is later overggaan
op de halve stuivers, toen de vierduitenstukken afgeschaft
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werden); Tayó (het oud-Hollandse telloor); reenchi (ring); enz.
Gemakkelijk te herkennen zijn: scool, geel, brein (bruin),

blauw, banki, stoel, boeki, laken, knolchi (ch uitspreken als tsj,
zoals in het Engels), wortelchi, boonchi, rooibiet, zier (zuur),
bitter (borrel), bokkel (bokking), bleki (blikje), broeki (luier),
aprosien (appelsien), pera, appel, preimpi (pruim), prenchi, lampi,
glas, preekstoel, spreekkamer, sker (schaar), jonkoman, vrij
(vrijer), korki, scroef, peelchi (pilletje), bijbel, brug, stropi (si-
roop, limonade), verf (verven), mesla (metselaar), zoenchi, ver-
driet (verdrietig), verkoud (verkouden) enz.

Over de Spaanse woorden in het Papiamento spreken we niet
eens, omdat die verreweg in de meerderheid zijn. Alleen plaatsen
we hier graag de zeer juiste opmerking van v. Ginniken, dat de
Hollandse woorden in het Papiamento meestal huis-, tuin-, en
keukenvoo rwerpen aanduiden en de Spaanse meestal geestelijke
begrippen. Zo dragen deugden en ondeugden, alle specifiek ka-
tholieke termen, betrekking hebbende op de Roomse eredienst,
waarvan verschillende letterlijk overgenomen zijn door de Prote-
stanten, alle namen van zintuigen, inwendige faculteiten, enz.
Spaanse namen.

Opmerkelijk is nog, dat het stadspapiamento, en wel hoofdza-
kelijk zoals het door de Protestanten gesproken wordt, veelmeer
Hollandse woorden bevat, dan het stads- en plattelandspapia-
mento, zoals het gesproken wordt door de katholieken.

De invloed der Hollandse dominees en Spaanse priesters is
in deze zeer merkbaar.

De Engelse woorden zijn vrij gering in getal. Op Curacao ver-
toont zich het algemeene wereldverschijnsel, dat alle voetbal-,
misschien beter gezegd alle sporttermen, zich in het Engels op-
dringen aan de landstaal. Dezelfde kant gaan wij op met tech-
nische woorden als: brake, speed, handle, enz.

Allang hadden burgerrecht: djab (job), shap (shop), chens
(chance), back (alleen als werkwoord: achteruit rijden), babum
(baboon), tayer (tyre), wayer (wire), stop (ophouden met; ook:
halt!), Shilin (Shilling).

In Aruba spreekt men van flat tyre (leeggelopen band),
terwijl men op Curacao zegt: tayer abao. De „Panam" en
de „Mexican Eagle" laten natuurlijk op Aruba hun invloed gel-
den, terwijl de C.P.I.M. slechts weinig Engelse, maar des te meer
Hollandse woorden invoert. Alle Curacaose keukenmeisjes van
de Isla komen met een voorraad nieuw aangeleerde Hollandse
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woorden in het ouderlijk huis terug. Ook de Cura^aose arbeiders,
meestal werkende onder Hollandse chefs, wennen zich steeds
meer aan het geregeld gebruik van Hollandse woorden, die bij
hun dagtaak te pas komen. Bizonder vlug zijn ze in het overne-
men van krachttermen en scheldwoorden.

Men zou hierbij de vraag kunnen stellen: Kent de Curacao-
enaar dan zo weinig Hollands ? Leert hij dat dan niet op school ?
Zeker leert hij dat op school, maar in tegenstelling met den Suri-
namer geeft een Curacaoenaar er niets om (liever gezegd: ga/ hij
er niets om), Hollands te kennen. Hij vindt zijn eigen taal
mooier en liefelijker (mas dushü), geneert er zich niet voor om
die altijd en overal te spreken en heeft in zijn hart lak aan het
moeilijke Hollands. De Surinamer daarentegen schaamt zich voor
het Negerengels, en wil aan iedereen, die met hem in aanraking
komt, laten horen, dat hij Hollands kent. Tegenwoordig komt er
veel verandering in. De Curacaoenaar weet langzamerhand bij
ondervinding, dat overal, waar hij zich nu aanbiedt voor werk,
de eerste vraag stereotiep luidt: Kent u Hollands? Uit noodzaak,
ter wille van het dagelijks brood, legt hij zich nu meer toe op het
Hollands dan vroeger, toen hij het op school leerde en onmiddel-
lijk na zijn schooljaren weer vergat door het nooit te spreken,
nooit een Hollands boek te lezen of verder te studeren.

Nu we eenmaal den Surinamer genoemd hebben, kunnen we
niet nalaten ook enige merkwaardige overeenkomsten aan te
stippen tussen hun landstaal en het Papiamento. Zie b.v. de op-
vallende gelijkenis tussen de volgende spreekwoorden *).:

Ningre-tongo: Bergi nanga bergi no de mit makandra, ma
soema nanga soema sa miti makandra;

Negerhollands: Bergi mit bergi no kan tek, ma twee mens sal
tek;

Papiamento: Seroe cu seroe no sa topa, ma yiu di mama cu
yiu di mama si.

Vertaald: bergen plegen elkaar niet te ontmoeten, maar men-
sen wel (Wordt soms gebruikt als twee mensen elkaar na een
lange tijd weer terugzien).

Ningre-tongo: Toef oer man no lobbi si trawan tjari baksi;
Negerhollands: Dief man no betrou sie maet draeg groot sak;

') Dit artikel was reeds pers klaar, toen ik het interessante artikel in
handen kreeg van dr. Cohen Henriquez en dr. Hesseling over Papi-
amentosche en Neger-engelsche spreekw. in De West Indische Gids v.
Oct. 1935.
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Papiamento: Cargador di saco largo no ta confia su compa-
fiero.

Vertaald: Een dief vertrouwt zijn maat niet, die een groote
zak draagt.

Ningre-tongo: Te koki nanga botriman kisi trobi, dan joe de
jeri pee bakra botro de go;

Papiamento: Ora kokki cu bottelier tin guera, ta sabi unda
manteca ta bay.

Vertaald: Als kok en keukenmeid kijven, hoort men waar de
boter gebleven is.

Ningro-tongo: Pasi langa, okro dre na boom;
Negerhollands: Pad mi long, geambo drog na sji boom;
Papiamento: Camina leu, giambo ta seca na palo.
Vertaald: Als de weg lang is, verdroogt de giambo aan de

boom.
Het is mij niet bekend, dat deze spreekwoorden in enig moderne

Europese taal bestaan. Zou het niet het meest voor de hand lig-
gen, hun gezamenlijke afkomst in Afrika te zoeken?

De creoliseringsverschijnselen van het Papiamento vindt men
terug in het Ningre-tongo, Negerhollands; verder in het Neger-
frans van Guadeloupe, Martinique, Haïti en Cayenne. Behalve
vereenvoudiging van alles wat ze moeilijk vinden, dooreen war-
ring van de rededelen, afwezigheid van geslacht, verbuiging en
vervoeging, is ook een karakteristiek verschijnsel; het spreken
in de oratio recta. Een Hollands kind zou zeggen: „Mijn moeder
zei, dat ik niet uit mocht omdat mijn kleren te vuil waren". Een
Curasao's kind drukt dat op de volgende wijze uit: „Mama di:
mi no por a sali; mi pana tabata sushi". (Vertaald: Mijn moeder
zei: ik mocht niet uit; mijn kleeren waren vuil). Pepe di, pepe no
kier: Peettante zegt, dat ze niet wil. (Letterlijk: Peettante zegt:
peettante wil niet. Nanzi di cu Sese: tur cos ta un purbamento.
Nanzi zei tot Sese: Alles is een proef. (Een Cur. spreekwoord).
Een voorbeeld uit het Negerhollands: Blau dif f ie zeg: wen regen
caba, mi sal bou mi eigen hus. (Het blauwduif je zegt: als de re-
gen voorbij is, zal ik mijn eigen huis bouwen). Deze primitieve
denk- en spreekwijze en de kinderlijke spreekwoorden, wijzen
ook naar Afrika terug.
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