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Dem waan fi turn it inna cow boy town    
 

Silvia Kouwenberg leerde spelenderwijs Sranantongo, onderzocht 

het Berbice Nederlands en doceert nu op Jamaica.  

 
Ze zet de radio harder. ‘Dit is het nieuwste riddim!’roept Silvia uit. ‘Dit 

is Capleton, die is echt zo ontzettend goed.’ Met één hand stuurt ze door de zoveelste 

ijzingwekkend scherpe bocht van de bergweg. We zijn op weg naar Kingston, naar de 

University of the West Indies (UWI), waar Silvia taalkunde doceert. Ze gaat er de 

eerstejaarstentamens ophalen, spreekt enkele studenten en neemt me mee naar de 

personeelsclub op de campus. De bar is outdoors, met uitzicht op de bergen, die afsteken 

tegen een strakblauwe hemel.  

Wanneer ik deze werkomgeving idyllisch noem, glimlacht Kouwenberg; dat is de buitenkant. 

Als universitair docent kent ze de dagelijkse problemen van UWI maar al te goed. De 

elektriciteit valt met grote regelmaat uit en er zijn nauwelijks computers beschikbaar, voor de 

studenten, noch voor de staf. Naast het gebrek aan faciliteiten wordt het lesgeven bemoeilijkt  

doordat de studenten onvoldoende voorbereid zijn op een universitaire studie, een gevolg van 

het slechte schoolsysteem in Jamaica. Een deel van de studenten weet zich amper in het 

Engels uit te drukken en spreekt alleen het Jamaicaanse patois. Uit armoede moeten veel van 

die studenten naast hun studie vrijwel voltijds werken, wat hen alleen maar meer achterstand 

oplevert. 

Vorig semester waren de artikelen die Kouwenberg op de literatuurlijst had gezet gewoon uit 

de tijdschriften in de bibliotheek gescheurd. Voortaan moet ze er dus maar voor zorgen dat de 

opgegeven literatuur gekopieerd voorhanden is.  

Kouwenberg houdt van lesgeven. Vooral als ze merkt dat ze de studenten enthousiast weet te 

maken voor haar vak. Zelf werd ze spelenderwijs verleid  door de taalkunde. Als student 

andragologie pikte ze tijdens een stage in Suriname het Sranantongo op, en van een 

Antilliaanse vriend leerde ze Papiamento. Toen ontdekte ze dat er studies van deze 

creolentalen bestonden en dat je door middel van de taalkunde het onderliggende systeem van 

talen kon leren begrijpen, was ze verkocht. Ze ging taalkunde studeren, met creolistiek als 

haar ‘grote liefde’. Elf jaar geleden promoveerde ze cum laude aan de UvA, op een  

proefschrift over het Berbice Nederlands.  

 

Een creolentaal ontstaat wanneer anderstaligen contact leggen. Eerst creëren ze een in 

grammaticaal opzicht nog onvolgroeide lingua franca of pidgintaal. Daaruit ontstaat dan 

geleidelijk, over vele generaties heen, een volwaardige ‘creolentaal’. De gemeenschap aan de 

Berbice-rivier in Guyana, waar het Berbice Nederlands ontstond, bestond uit Afrikaanse 

slaven, Nederlandse plantagehouders en de oorspronkelijke bevolking, de Arowak-indianen. 

De drie componenten waarop het Berbice Nederlands stoelt, zijn dan ook Nederlands, 

Kalabari (de taal van de regio waar de slaven vandaan kwamen) en het Arowak.  

‘Het veldwerk in Guyana was één groot avontuur’, vertelt Kouwenberg. ‘ik kende niets en 
niemand in Guyana. Alleen al om transport naar de Berbice-rivier, ver in het binnenland, te 

vinden. was een enorme toer. Ik ging met veetransporten en bauxietschuiten mee. Eenmaal 

aan de rivier, moest ik nog bij mijn ‘informanten’ in het oerwoud komen. Dat werd dus 

peddelen op kreken. Maar uiteindelijk was het een voorrecht om met de laatste sprekers van 

Berbice Nederlands te werken, mensen van in de zeventig en tachtig. Ik ondervroeg hen 

urenlang over hun leven. Ik weet misschien meer van ze dan hun eigen kinderen.’ 



Na haar promotie vertrok Kouwenberg naar UWI. Van het Wotro (Stichting voor 

Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen) kreeg ze bovendien een aanstelling voor een 

postdoc-onderzoek naar het Kalabari. Dat was haar ‘redding’, zegt ze nu. ‘Elke keer als ik 

Jamaica en al zijn problemen meer dan zat was, kon ik afstand nemen.’Zo ging ze in 1995 

naar Nigeria, waar her Kalabari gesproken wordt.  

 

We bezoeken een aantal leden van de ladies club, waarvan Kouwenberg sinds enkele jaren 

deel uitmaakt. De dames komen op maandagochtend bijeen om tijdens een uitgebreide lunch 

de praktische problemen het expat-bestaan door te nemen. Ze geven ons dozen vol kleding en 

bric-à-brac mee. Die zijn bestemd voor de Bring & Buy, een fancy-fair voor de Health Clinic 

in Irish Town, het dorpje waar Kouwenberg vlakbij woont. Vorig jaar bedroeg de opbrengst 

200.000 Jamaicaanse dollar. Dat is een groot deel van het budget van het noodlijdende 

kliniekje.  

’s Avonds zitten we in luie stoelen op de porch achter het huis. Kouwenberg is blij dat het 

semester er bijna op zit. Nu ze geen colleges meer hoeft te geven, kan ze haar 

onderzoekswerk weer oppakken. Er moet nog een artikel af over reduplicatie in creooltalen. 

Ook moet er nog een paper worden geschreven.  

De prachtige houten beelden die door het hele huis staan zijn van Anancy, een bevriende 

kunstenaar. Kouwenberg koopt veel van zijn werk en brengt klanten bij hem langs, in zijn 

kleine woning in een afgelegen vallei. Een andere kunstenaar wiens werk ze verzamelt is Raz 

Dizzy. Zijn naïeve, aansprekende schilderijen op karton of hardboard dragen titels als 

Goodmorning Sister Said a Rastaman en Virgins Belonging to Mystic Places. ‘Dat is het grote 

voordeel van Jamaica’, vindt Kouwenberg. ‘Dat is de kern van het leven in een kleine 

gemeenschap. Je kunt de dingen volgen.’ 

Het lijkt inderdaad of de Jamaicaanse cultuur voor haar geen geheimen meer kent. Als 

zoveelste creolentaal heeft ze inmiddels het Jamaicaanse patois volledig onder de knie. En 

met groot gemak zingt ze de Jamaicaanse dancehall-muziek mee, zeker van de ongekend 

populaire Capleton, The Prophet, zoals hij zich graag laat noemen. ‘Jah jah city, jah jah town 

dem waan fi turn it inna  cow boy town…’ En met grote regelmaat, hoor ik ook uit haar mond 

de zangerige stoplap die iedereen hier bezigt: ‘Ja, man!’ 


