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Inhoud NEHOL project presentatie 
• Wat is NEHOL?  

 
• Wie? Staf en taakverdeling 

 
• Waarom? Doelen en deliverables 

 
• Wat kun je er mee? 

 
 

 



Wat is NEHOL?  
• A Resource Curation Project that aims to make 

available to the Clarin community the data from 
the Dutch-lexifier Creole language 
Negerhollands. Negerhollands, the now extinct 
Creole language of the Virgins Islands, is unique 
in that there is a rich digitized corpus of 
historical as well as almost contemporary texts 
available that hardly have been studied.  

• In a previous NWO project the data were 
carefully edited and digitized, but so far they 
have remained unavailable online. 

 



Wie? 
• Pieter Muysken  
• Hein van der Voort 
• Cefas van Rossem 
 (Robin Sabino, Gilbert 

Sprauve, Peter Stein, 
Hans den Besten, Frans 
Hinskens) 
 

• Daan Broeder 
• Paul Trilsbeek 
• Margot van den Berg 
• Robbert van Sluijs 

 
 



Waarom? 
• Negerhollands één 

van de weinige 
creooltalen met 
„Nederlandse‟ roots 

• Gesproken op  de 
Maagdeneilanden die 
nooit in Nederlandse 
handen zijn geweest:  

 St. Croix, St. Jan,  
 St. Thomas 
• NEHOL omvat data 

van 1724 tot en met 
1936.  Alice Stevens 
stierf in 1987.  



Oudste Negerhollands tekst:   
Afscheidsbrief   
Zinzendorf     
5 febr. 1739 



Oudste Negerhollands tekst (Hernnhutter )  
Afscheidsbrief      Zinzendorf    5 febr. 1739 
Min hartlive Vrinde, 
my heart-loved friend.PL 

Mi a kom deze verr pad, 
1SG PST come DEM far path 

bin bly vor kik een begin, 
BE happy FOR see a beginning 

wens over ses jaar di tit 
wish over six year DET time 

van mi broeders voor leer yoe Li 
of 1SG brother.PL FOR teach 2PL 



Lutherse missionarissen:  
Magens 1770   Spreekwoorden en zegswijzen 

Pampuen no kan parie Kalbas. 
pumpkin NEG can give.birth gourd 
'A pumpkin cannot give birth to a gourd.'   
Hunder wil si Kikkentje alteveel. 
hen want 3POS chicken.DIM too.much 
'A hen like its chick very much.'   
As Ju suk gut, gut sa due Ju. 
as 2SG search thing thing FUT do 2SG 
'If you look for thing, thing will do you.'  
Altit Ju praet qwaet na bobo sie Kop. 
always 2SG talk angry NA above 3POS head 
'Always you talk scandal over his head.„       
    (van Rossem & van der Voort 1995: 210-213) 

 



“In Luc. 14, 8 en 9 komt ka nooj, dat in vers 10 
uitgenodigd zijn betekent, in de zin van uitgenodigd 
hebben voor, ja in 't zelfde vers (n.l. Luc. 14, 10) leest 
men de beide betekenissen: als ju ka nooj, loop sit na 
molee (ga aan 't benedeneind zitten), dat als hem kom 
die ka nooj ju, hem sal seg na ju: vriend! sit meer hoog 
na bobo. De Herrnhutters, die veel schoolser waren 
dan Magens, hebben met de gewone vrees voor 
onduidelikheid van schoolmeesters, dit vers aldus 
vertaald: wanneer joe word genooit soo loop hen en set 
joe na die laatste plaats, voor dat wanneer em kom die 
ka nooj em kan see na joe: Vriend, set meer hoog na 
bovo. Dit is duideliker ... Voor ons!. Of het dat ook voor 
de negers was, is zeer de vraag.”        (Hesseling 1905:108) 
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   Aan het werk!  
 

Contact:  
Pieter Muysken (coordinator)    p.muysken@let.ru.nl 
Margot van den Berg     m.v.d.berg@let.ru.nl 
Robbert van Sluijs         robbert.vansluijs@gmail.com 
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