
Het Afrikaanse alternatief 
A.N.E. Changuion (1803-1881) en het WNT1 
 
Door Jan Noordegraaf 
 
1. Inleiding  
 
In het levensbericht dat de WNT-redacteur A. Kluyver in 1893 wijdde aan zijn vereerde leermeester, 
de Leidse hoogleraar Matthias de Vries, verhaalt hij ook over een episode uit de tijd dat De Vries, toen 
nog praeceptor gymnasii te Leiden, secretaris was van de zogeheten “Taalkundige Commissie” van 
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Die  commissie was door de Maatschappij 
ingesteld bij de nieuwe ‘wet’ van 1847; ze kwam voort uit de “Commissie tegen de Taalverbastering”, 
die in 1841 in het leven was geroepen naar aanleiding van een prijsvraag over de middelen om het 
nog steeds toenemend aantal barbarismen te beperken.2 De werkkring van de nieuwe commissie was 
echter uitgebreider (cf. Kluyver 1929: 12-15), en dat is zo gebleven tot op de huidige dag.  
 Op de jaarvergadering van de Maatschappij op donderdag 21 juni 1849 bracht de Commissie bij 
monde van haar secretaris3 De Vries voor de tweede maal verslag uit. Zoals Kluyver ons vertelt, 
kwam in het verslag onder meer aan de orde een voorstel “van den heer Changuion in de Kaapstad”. 
Die had in een schrijven van 12 Maart 1848 aan het bestuur van de Maatschappij een ontwerp 
meegedeeld van “een volledig Nederlandsch Woordenboek”, dat onder toezicht van een Commissie 
uit de Maatschappij zou moeten worden samengesteld. Daartoe moest een beroep worden gedaan op 
het Nederlandse volk; er moest nl. een “lexicographisch fonds” worden bijeengebracht om de kosten 
te dekken. Het plan moest vooral op een praktische manier worden uitgevoerd. “Wachten we ons”, 
schreef Changuion, “voor de dwaasheid van hen, die met afleidingen uit het Persisch en Sanskrit 
schermen, terwijl zij in de taal van Hooft en Cats nog niet eens regt te huis zijn”. “Het moge al zeer 
geleerd schijnen om Ulphilas en het lied der Niebelungen telkens aan te halen”. Ook gaf het Kaapse 
medelid in hoofdlijnen aan, hoe men het werk onder de verschillende medewerkers zou moeten 
verdelen. Tot zover Kluyver (1929: 14).  
 Wat vertelde De Vries nu eigenlijk op die jaarvergadering van 1849 over het voorstel-Changuion?  
De Commissie voor Taal- en Letterkunde had, zo zei hij,  
 

in de Maand. Vergadering van 1 Dec. ll. [1848] verslag uitgebragt over een voorstel, door 
uw medelid, den Heer CHANGUION van de Kaapstad schriftelijk bij de Maatschappij 
ingediend, en door deze aan de Commissie ter hand gesteld. De strekking van dat 
voorstel was hoogst belangrijk. De Heer CHANGUION noodigde namelijk de Maatschappij 
uit tot het ontwerpen en bewerken van een volledig Woordenboek der Nederlandsche 
Taal, en ontvouwde zijne gedachten over de wijze, waarop een dergelijke arbeid zou 
kunnen ondernomen en tot stand gebragt worden, alsmede over de middelen, waardoor 
men de finantiëele hinderpalen daartegen zou kunnen uit den weg ruimen. De 
Commissie, die, na rijpe beraadslaging over het voorgestelde ontwerp, het stellen van 
een rapport deswege aan haar Lid, den Heer GEEL, opdroeg, oordeelde, “dat de Heer 
CHANGUION den dank der Maatschappij verdiende, omdat hij het gevoel der behoefte van 
hetgeen hij wenschte uit te lokken, bij ons opgewekt of vernieuwd heeft. Zij rekende 
echter ’t voorgestelde plan, door te grooten omvang en door gebreken in het ontwerp, 
onuitvoerbaar, doch geloofde niettemin, dat er bruikbare elementen in gevonden werden. 
Zij stelde zich voor, hare aandacht blijvend op dit onderwerp gevestigd te houden, en u 
ter gelegener tijd hare gedachten mede te deelen over Nederlandsche lexicographie in 

                                            
1 Met dank aan Lo van Driel, Frits Ponelis, Nicoline van der Sijs en Rob Tempelaars voor 
nuttige wenken en suggesties.  
2 De  voorzitter, de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek (1774-1854), had zijn taak 
serieus opgevat, en in 1847 werd een door hem bewerkte lijst uitgegeven van “woorden en 
uitdrukkingen, met het Nederlandsch taaleigen strijdende”.  
3 Conradie (1933: 28) schrijft dat De Vries “die voorsitter” was van de “Commissie voor Taal 
en Letterkunde”, maar dat is dus niet juist. 
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het algemeen, en bepaaldelijk over de vraag, of men thans reeds in staat zou zijn, een 
goed Nederlandsch Woordenboek te vervaardigen, in acht nemende, aan welke eischen 
daarin zou moeten voldaan worden”. De redenen, die de Commissie tot dit oordeel over 
het plan van den Heer CHANGUION geleid hebben, zijn breedvoerig ontvouwd in het 
bovengemelde verslag, dat aan den Secretaris der Maatschappij is afgegeven, en thans 
in het Archief berust, ten einde door elken belangstellenden geraadpleegd te kunnen 
worden (Handelingen 1849: 35-36).4 

 
Met andere woorden, de Commissie beschouwde het plan als niet haalbaar. Ze vond onder meer dat 
de ontwerper te veel had gelet op de boekentaal, en niet genoeg op de “tusschen aristocratisch en 
plebeïsch misbruik en verbastering liggende echte volkstaal”. Verder meende de Commissie dat het 
bijeenbrengen van de benodigde gelden moeilijk zou gaan, “zelfs onder gunstiger publieke 
omstandigheden dan waarin wij thans verkeeren”.  
 De aimabele, doch immer kritische Kluyver5 merkt op dat het rapport onmiskenbaar het oordeel 
uitdrukt van een of meer personen, die “niet genoeg met de zaak waren ingenomen” om de bezwaren, 
aan de uitvoering verbonden, te trotseren. “Het plan was niet nieuw, de Maatschappij had het van den 
beginne af in het oog gehouden, en de moeilijkheden had men terdege leren inzien”. Wat De Vries tot 
terughoudendheid had genoopt, was volgens Kluyver de onzekerheid “of men thans reeds in staat zou 
zijn, een goed Nederlandsch Woordenboek te vervaardigen, in acht nemende, aan welke eischen 
daarin zou moeten voldaan worden.” Bovendien, als het plan was aangenomen, dan zou De Vries 
vast en zeker in een commissie van uitvoering benoemd zijn, en had hij allerlei werk op zich moeten 
nemen “dat op dit ogenblik te veel van den aard zijner studiën afweek”. Laten we maar gewoon 
zeggen dat de nog jonge en  ambitieuze Matthias de Vries (1820-1892) zich aan het warmlopen was 
voor een professoraat in de  Nederlandse taal- en letterkunde en in dit soort megaklussen nu even 
geen zin had.6 Hoe hij in 1850 - in absentia - toch benoemd werd in een gemengd Nederlands-
Vlaamse commissie “tot samenstelling van het Woordenboek”, mag bekend zijn (cf. Van Driel & 
Noordegraaf 1998: 87-89). In december 1849 - De Vries was toen al naar Groningen verhuisd - 7 werd 
door Antonie Oudemans (1798-1874) het woordenboekplan opnieuw aan de orde gesteld. De 
Taalkundige Commissie oordeelde ook nu weer, dat de tijd daarvoor nog niet rijp was (Kluyver 
1929:15). Op 4 december 1849 schrijft Oudemans aan zijn vriend Arie de Jager (1806-1877):  
 

Zoo als gij uit de nieuwe wetten der Maatschappij van Ned[erlandsche] lett[erkunde] 
gezien hebt, zijn er twee commissies ingesteld, namelijk die van Taal- en Letterkunde, en 
die van Geschied- en Oudheidkunde, ten einde de Maatschappij behoorlijk in te lichten 
en te ondersteunen. De maandelijksche Vergadering heeft mij in de plaats van Prof. De 
Vries tot lid der eerste Commissie gekozen, en nu zit ik met mijn vriend Siegenbeek 
samen over taalbelangen te spreken. Hoe vindt gij die grap? Al dadelijk heb ik een 
voorstel ingediend, om de Maatschappij tot meer werkzaamheid aan te sporen, en haar 
te overtuigen, dat zij hare eerste en voornaamste zorg moest wijden aan een nieuw 
omschrijvend woordenboek onzer taal. Gaat mijn voorstel bij de maandelijksche 
vergadering door, dan moet het bij de Jaarlijksche Vergadering nog de revue passeeren. 

                                            
4 Het stuk van Changuion bevindt zich op de UB Leiden onder signatuur Ltk 73.  

5 Men zie over hem onder meer G. Karsten, Honderd jaar Nederlands Philologie. M. de Vries 
en zijn school. Leiden 1949, 191-198. Naar mijn idee kan er over Albert Kluyver (1858-1938), 
die al in 1917 in Museum een recensie van de Cours de linguistique générale (1916) van 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) publiceerde  - hij besprak later ook de tweede druk 
(1922) van dit werk -, en blijkens zijn andere artikelen goed op de hoogte was van de 
contemporaine linguïstiek, nog wel eens een interessant artikel geschreven worden. Hij was 
zeker meer dan woordenaar en filoloog.  
6 Kluyver (1929: 15) formuleert het wat gestileerder: “In het vooruitzicht van die gewichtige 
verandering in zijn leven moet De Vries reeds in de laatste jaren van zijn verblijf te Leiden 
hebben gedacht aan de plichten die hij eens zou hebben te vervullen”. 
7 Hij was inmiddels benoemd tot hoogleraar Nederlands aldaar. Cf. Van Driel & Noordegraaf 
1998: 64-65.  
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Maar in maart 1850 moet Oudemans aan zijn Rotterdamse correspondent melden: “Wat aangaat 
mijne pogingen ter vervaardiging van een nieuw Nederl. Taalk. Woordenboek, deze zijn afgestuit op 
de enorme onkosten en zwarigheden daarmede verbonden. Ik houd de zaak voor mogelijk, hier houdt 
men haar zoo goed als voor onmogelijk” (Sanders 1998: 39-41).  
 Wat hier ook van zij, latere Zuid-Afrikaanse geschiedschrijvers vonden dat Changuion door 
Matthias de Vries c.s. maar met een kluitje in het riet was gestuurd en verder doodgezwegen werd. 
Maar wie was deze “eensame taalstryer” (Conradie) nu eigenlijk?  
 
 

                                           

2.  A.N.E. Changuion, Phil. Th. Mag. Lit. Hum. Doct. 
 
Antoine Nicolaas Ernest Changuion werd in 1803 in Den Haag geboren. Zijn vader, François Daniel 
Changuion (1766-1850), was de eerste Nederlandse gezant in de Verenigde Staten, waar hij in 1814 
hartelijk werd ontvangen door Amerikanen van Nederlandse herkomst. Na terugkomst in het 
vaderland werd hij in de adelstand verheven, althans hij verkreeg het predikaat van jonkheer. Later 
werd hij beschuldigd van financiële malversaties, berecht en veroordeeld tot brandmerking en tien jaar 
tuchthuis.8 Hij kon net op tijd naar het buitenland uitwijken en vond in 1820 een toevluchtsoord in 
Duitsland, samen met zijn gezin.   
 Nadat hij enige tijd in Frankfurt gewerkt had als huisonderwijzer en taalleraar vertrok A.N.E.9 
Changuion in 1828 naar Leiden, waar hij zich op 6 juni liet inschrijven als student in de 
godgeleerdheid. Zoals bekend, waren theologiestudenten verplicht de colleges over grammatica en 
welsprekendheid te volgen die gegeven werden door Matthijs Siegenbeek. In 1830 kreeg Changuion 
een beroep naar Zuid-Afrika als hoogleraar klassieke en moderne talen aan het Zuid-Afrikaans 
Athenaeum, een instelling die zich later ontwikkelde tot wat nu de universiteit van Kaapstad is. 
Changuion had zijn kandidaats klassieke talen afgelegd en bij zijn vertrek uit Leiden kreeg hij een 
doctoraat honoris causa: those were the days! Changuion arriveerde eind 1831 in Kaapstad. Daar wist 
hij zich langzamerhand een belangrijke positie in het Afrikaans culturele leven te verwerven en werd 
hij een buitengewoon productief scribent. Er wordt verteld dat hij later de bijnaam “Ou Stroop” kreeg, 
vanwege zijn “sweet reasonableness” (Conradie 1934: 278).10 
 In 1844 publiceerde Changuion een Nederlandse spraakkunst waarmee hij probeerde om normen 
te geven voor het Nederlands in de Kaap. Dit “beroemde boek” (Raidt), waarmee hij “Europese 
vermaardheid verwerf het” (Conradie 1934: 2810),  De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld. 
Zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd, is 
een spraakkunst van het Nederlands (ca. 250 pp.), waar bij wijze van toegift ruim vierhonderd 

 
8 Snyman (1977: 189) vermeldt dit punt niet, terwijl Conradie (1934: 277) discreet gewaagt 
van “geldelike moeilikhede”.  
9 Een bevriend neerlandicus extra muros vertelde me dat hij zich afvroeg waarom een 
hugenoot zijn zoon bij de geboorte deze drie voorletters mee zou geven, die toch in 
combinatie het Franse woord  ‘âne’ (ezel, domoor) vormen.  
10 Niet lang na het overlijden van Changuion verscheen een lemma over hem in F. Jos. van 
den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891 (thans beschikbaar in elektronische vorm op de 
DBNL-weblocatie, www.dbnl.org); ik neem het hier ter informatie maar in z’n geheel over: 
“Changuion (Antoine Nicolaas Ernest), geb. te ’s-Hage 15 Dec. 1803, was eerst 
huisonderwijzer, werd in 1828 student in de godgel. te Leiden en toen prof. in de oude talen 
aan het Zuid-Afrik. Athenaeum te Kaapstad. Later was hij er hoofd eener eigen inrichting 
voor onderwijs, en nam veel deel aan de beweging tegen het herscheppen van het Kaapland 
in een strafkolonie, en ten gunste van een constutioneelen regeeringsvorm. Sedert 1865 
naar Europa teruggekeerd, hield hij meest zijn verblijf in Zwitserland of Zuid-Duitschland. Hij 
schreef: Geslachtswijzer der Ned. taal, Rott. 1842; De Nederd. taal in Zuid-Afrika hersteld, 
zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land 
gewijzigd, Rott. 1844; Bezwaren tegen het oprigten eener theol. kweekschool in deze 
volksplanting, eene reeks van brieven, oorspronkelijk geplaatst in de ‘Zuid-Afrikaan’, 
Kaapstad 1854, een werk, dat veel tegenschriften deed verschijnen”. 
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woorden behandeld worden als “Proeve van Kaapsch Taaleigen” (26 pp.); die toegift is, zo lijkt me, 
een bewijs van Changuions lexicografische belangstelling.11 Het werk is volgens Lecoutere & 
Grootaers (1948: 332) de eerste Nederlandse spraakkunst in Zuid-Afrika. Onder de taalbewuste 
bewoners van de Kaap bestond er ruime belangstelling voor; er waren meer dan 700 intekenaren. 
Vier jaar later verscheen in Rotterdam een tweede druk.12 Het is met name Changuions “Proeve” 
geweest die de aandacht getrokken heeft van Afrikaner taalgeleerden alsmede zijn werk als 
“normagent” in Zuid-Afrika. Zoals Raidt zegt: “Als self-benoemde normagent probeer Changuion 13 
jaar na sy aankoms in Suid-Afrika om Nederlands in Suid-Afrika te herstel”. Hij was de eerste die een 
doelbewuste poging deed tot normering van het Nederlands in de Kaapkolonie (Raidt 1994: 313-314). 
 Naast zijn talloze andere activiteiten was Changuion ook redacteur van het Nederduitsch-Zuid-
Afrikaansch Tijdschrift. De artikelen die hij in dit blad publiceerde geven ons de sleutel tot zijn 
linguïstische ideologie, nl. het diepgewortelde geloof in de nauwe relatie tussen de ‘Volksgeist’ en de 
taal die door het volk gesproken wordt. Hij betoogde dat de taal het stempel draagt van het 
volkskarakter. Daarom vinden we in taal en literatuur de “eigendommelijke denkwijs, het geheele 
zedelijke bestaan van dat volk, als verligchamelijkt, dat is, in eene tastbare gedaante aanwezig”. 
Kortom, de Nederlandse nationaliteit is nauw verweven met de taal. Ergo: verlies van het Nederlands 
zou inhouden het verlies van de overgebleven trekken van het oorspronkelijke Nederlands karakter, 
terwijl het bewaren van de taal zou betekenen het behouden van de grote voorvaderlijke deugden. Ik 
haast me om hieraan toe te voegen dat het een algemeen geaccepteerde gedachte was in die dagen. 
Vele negentiende-eeuwse Nederlandse en Vlaamse taalkundigen meenden immers dat de taal de 
spiegel van de ‘volksgeest’ was, de uitdrukking van ziel van het volk, en dat deze twee symbiotisch 
verbonden waren. Door de taal te beïnvloeden kan men het karakter van het volk beïnvloeden. Dit is 
het bekende these van het ‘Weltbild der Sprache’: taal, de  moedertaal in het bijzonder had een 
bepaalde invloed en impact op het ‘Weltansicht’ van de sprekers, en vice versa (cf. Noordegraaf 
1999). Changuions linguïstische ideologie lijkt diep geworteld te zijn in dit gedachtegoed. Dit zou 
mede de titel van zijn grammatica kunnen verklaren. Het herstellen van het echte Nederduits was van 
cruciaal belang voor de vitaliteit van de Kaapse gemeenschap. Daarom moest het Kaap-Hollands 
bestreden worden. En een betrouwbaar woordenboek zou daarbij goed van pas komen.  
 In 1842 stuurde Changuion een ‘Proeve van bewerking’, een specimen van zijn spraakkunst, ter 
voorpublicatie op aan  het Taalkundig Magazijn (1835-1842), dat onder redactie stond van de 
Rotterdamse taalkundige Arie de Jager.13 Maar Changuion had pech, want dat tijdschrift zou niet 
                                            
11 Changuions boek komt voor in de bronnenlijst (tweede aanvulling) van het WNT. De 
“Proeve” werd nog in 1971 herdrukt in het door H.J.J.M. Van der Merwe bezorgde boek 
Vroeë Afrikaanse woordelyste.  
12  Deze spraakkunst is een betrekkelijk traditioneel, maar wel breed opgezet praktisch-
normatief handboek met een wetenschappelijke onderbouwing. Voor een beknopte 
behandeling van de ‘analyse’, i.e. het redekundig ontleden, oriënteert hij zich op het ook in 
Zuid-Afrika bekende werk van J.C. Beijer (1786-1866) uit 1820, Handleiding tot den 
Nederlandschen stijl, of volledige aanwijzing ter vervaardiging van schriftelijke opstellen voor 
Nederlandser, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen, en gegrond op de 
redeneerkunde (18545 ; zie over dit boek Noordegraaf 1976). De historisch-vergelijkende 
grammatica van Jacob Grimm  (1785-1863) en anderen acht hij te geleerd voor een 
praktisch bedoeld boek als het zijne. Opvallend is dat hij methodische mission statements 
ontleent aan de achttiende-eeuwer Lambert ten Kate (1674-1731) -  hij volgt een empirische 
werkwijze en beoefent een descriptieve corpuslinguïstiek à la H.F.A. van der Lubbe 
(1911-1991) - en dat hij in verscheidene hoofdstukken sterk op Ten Kates vermaarde 
Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (1723) leunt. 
Door een competent contemporain criticus, H.J. Nassau (1791-1873), wordt Changuion 
geprezen om zijn gezonde waarneming van de levende taal en om het feit dat hij observaties 
biedt die niet elders vermeld staan. Ik hoop elders uitvoeriger op deze spraakkunst in te 
kunnen gaan.  
13 Cf. de verzamelde minuten van De Jagers correspondentie uit de jaren 1839-1877, die in 
twee delen bewaard worden op de UB Leiden (sign. Ltk 1622, no. 123). Het brievenboek 
betreffende de periode 1823-1839 bevindt zich in het Gemeente-archief te Rotterdam (Hss. 
verz. Rotterdam 656; cf. Van Driel 1995: 556 n.13).   
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gecontinueerd worden. Hij had De Jager nader ingelicht over zijn spraakkunst en deze besloot niet 
alleen om in te tekenen op het boek, maar ook om het aan te kondigen in de Algemeene Kunst- en 
Letterbode.14 Zoals valt op te maken uit de aankondiging van De Jager, was Changuion van plan om 
een geslachtslijst van zo’n 3500 woorden in het tweede deel van zijn boek op te nemen, maar nu werd 
deze lijst in 1842 apart gepubliceerd te Kaapstad. In het voorwoord bij de lijst merkt Changuion op dat 
hij in de traditionele Nederlandse geslachtslijsten behalve bij Bilderdijk nergens het woord ‘pret’ kon 
vinden. Is het Nederlandse karakter zo stroef en verdrietig van aard dat het woord ‘pret’ geeneens 
voorkomt in een Nederlandse dictionaire? vroeg hij zich af (Changuion 1842b: vi). Ten behoeve van 
zijn Kaapse pupillen besloot hij het woord wel in zijn eigen lijst op te nemen.  
 In 1846 werd Changuion gekozen tot lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te 
Leiden (cf. Handelingen 1846: 66; Ploeger 1966: 194), mogelijk (mede) op voordracht van Arie de 
Jager.15 Om geen “werkeloos lid te zijn” stuurde Changuion in april 1848 een brief aan het bestuur van 
de Maatschappij; deze brief bevatte, zoals gezegd, een plan voor een nieuw Nederlands 
woordenboek. 
 
3. Het rapport-Geel  
 
Op 3 november 1848, tijdens de maandelijkse vergadering van de Maatschappij, wordt besloten het 
uitvoerige schrijven van Changuion voor te leggen aan de Commissie voor Taal- en Letterkunde. In 
haar vergadering van 4 november komt het stuk uitgebreid aan de orde; aan het commissielid Jacob 
Geel (1784-1862), bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek en honorair hoogleraar, wordt 
vervolgens verzocht om de mening van de Commissie in een rapport neer te leggen.16  
 Ik citeer bij wijze van samenvatting ditmaal de woorden van C. Kruyskamp (1966) over deze 
affaire: “In het verslag over 1848/49 meldt De Vries dat zij [de Commissie] haar werkzaamheden van 
October 1848 af tot op het eind van April dezes jaars, in eene reeks van Vergaderingen onafgebroken 
heeft voortgezet”. In de vergadering van December [1848] wordt verslag uitgebracht over een 
schriftelijk voorstel van “de heer Changuion van de Kaapstad”, gedateerd 12 april 1848, waarin de 
Maatschappij wordt uitgenodigd “tot het ontwerpen en bewerken van een volledig Woordenboek der 
Nederlandsche Taal”. De commissie oordeelt “het voorgestelde plan, door te grooten omvang en door 
gebreken in het ontwerp, onuitvoerbaar”, maar zal er aandacht aan blijven schenken en “te gelegener 
tijd hare gedachten mede deelen over Nederlandsche lexicographie in het algemeen, en bepaaldelijk 
over de vraag, of men thans reeds in staat zou zijn, een goed Nederlandsch Woordenboek te 
vervaardigen”. “Uwe Commissie oordeelt, dat de Heer Changuion den dank der Maatschappij 
verdient”, dat schrijft Geel er nog wel bij.  
 De aanwezigen op de maandvergadering van de Maatschappij op 1 december 1848 hebben geen 
probleem met deze conclusies, dit tot ongenoegen van een latere beschouwer als  Elizabeth 
Conradie, die de bevindingen van de Commissie weegt en alle te licht bevindt: “G’n enkele 
teenwerping is ’n werkelik beswaar nie” (1933: 29). De Zuid-Afrikaanse proeft een zekere 
geringschatting van de kant van de deftige Leidse heren voor de Kaapse auteur. Zij schrijft dan ook 
wat kribbig dat Changuion “nooit enige erkenning vir sy deurdagte ontwerp gekry nie” (1934: 283). “In 
                                            
14 Later ontvangt De Jager diverse present-exemplaren van Changuions werken, waarvoor 
hij in lovende woorden bedankt (UBL Ltk 1662, 177). Naar zijn mening was diens 
grammatica de beste ooit verschenen na de spraakkunst van Weiland uit 1805. En in 
didactisch opzicht overtrof Changuions boek volgens hem zonder meer het werk van de 
Groningse hoogleraar Nederlands Barthold Lulofs (1787-1849), Over Nederlandsche 
spraakkunst, stijl en letterkennis (18231, 18312). In dit verband valt het dan even op dat De 
Jager later - ondanks al de geconstateerde gebreken daaraan - nog een herziene uitgave 
zou bezorgen van het boek van Lulofs (1857-583). Hoe dit ook zij, ondanks alle lovende 
woorden heb ik nog geen bespreking van de hand van De Jager kunnen vinden.  
15 Relevante correspondentie over de voordracht kon ik in het Archief van de Maatschappij 
nog niet achterhalen. Een levensbericht heeft Changuion bij mijn weten nooit gekregen.  
16 Zie de notulen van de Commissie d.d. 4 november 1848 (UB Leiden, Archief MNL 660). 
Het vijf bladzijden tellende rapport van Jacob Geel, “Omtrent de bewerking van een volledig 
Woordenboek der Nederduitsche Taal”, is aanwezig op de UB Leiden onder signatuur Ltk 
73.  
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werkelikheid het byna al sy voorstellen uitvoerbaar geblyk”, en dat lijkt me in het algemeen wel juist. 
Changuion biedt bij wijze van spreken een handzaam Afrikaans alternatief voor enkele cruciale 
keuzes die De Vries enkele jaren later zal bepleiten in zijn Ontwerp van een Nederlandsch 
Woordenboek (1852)17 - “maar die kommissie wat voor die samenstelling van die Woordenboek sou 
sorg, het hom doodgeswyg - voorwaar ’n eensame taalstryer” (1933: 29). Of Conradie in alle 
opzichten gelijk heeft, laat ik graag aan het oordeel van de geoefende Trefwoord-lezer over. En om 
dat oordeel mogelijk te maken laat ik de volledige tekst van het voorstel van Changuion hieronder 
volgen. Tolle, lege. 
 Eén slotopmerking nog over de eenzame Kaapse taalstrijder. De afwijzing van zijn serieuze 
woordenboekplan door “die deftige Leidse here” (Conradie) was niet de enige tegenslag die hij te 
verwerken had. Ondanks de descriptieve kwaliteiten van zijn De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika 
hersteld moest Changuion in het voorwoord van de eerste druk18 al erkennen dat hij in het begin van 
de jaren veertig nogal naïef was geweest: de taal waaraan hij zoveel aandacht had gegeven, het 
Nederlands, kwam hem in 1844 voor als een doodzieke patiënt; een arts zou kunnen proberen om de 
dood van deze patiënt uit te stellen, maar de situatie was inmiddels zonder enige twijfel zo ongunstig 
dat het einde nabij was (Changuion 1848: iv). De strijd tegen Afrikaans (en Engels) was verloren, 
meende hij; het Nederlands in Zuid-Afrika was niet meer te redden. Deze conclusie komt relatief 
vroeg, gelet op het feit dat erkenning van het Afrikaans als officiële taal nog lang op zich zou laten 
wachten: pas in het jaar 1925 werd het naast het Engels erkend als ambtelijke taal van de Unie van 
Zuid-Afrika (Ponelis 1997: 605).19 In 1864 trok Changuion de onvermijdelijke conclusie, en keerde 
“als een teleurgesteld man” (Thys & Jalink 1967: 159)  naar Europa terug. Na een aantal ongelukkige 
jaren overleed hij in Zwitserland, in 1881. Het Nederlands zou volgens hem nooit de taal van Zuid-
Afrika worden. Nu, anno 2003, kunnen we slechts concluderen dat de geschiedenis hem gelijk heeft 
gegeven.   
 
 
4. Het “Ontwerp voor een Woordenboek der Nederduitsche Taal” 
 
Zeventig jaar geleden heeft Elizabeth Conradie de tekst van de brief van Changuion nagenoeg in 
extenso gepubliceerd in een Zuid-Afrikaans tijdschrift en daarbij redelijk uitvoerig de achtergronden 
belicht; van haar artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Maar je kunt geloof ik niet zeggen dat 
Changuion in de diverse publicaties die in 1998 rond de voltooiing van het WNT verschenen zijn, nu 
eindelijk eens in het zonnetje is gezet. Daarom leek het me zowel om redenen van documentaire aard 
als ook als daad van eenvoudige rechtvaardigheid gewettigd om zijn brief hier opnieuw te publiceren, 
nu echter volledig en onder amendering van enkele transcriptiefouten. Een paar verklarende noten 

                                            
17 Zo staat Changuion heel pragmatisch een alfabetische in plaats van etymologische 
rangschikking voor en tevens dringt hij - begrijpelijkerwijze - aan op “uitvoerige proeven van 
gewestelijk taaleigen”. Cf. Conradie 1933: 30-31 voor een kritische vergelijking met De Vries’ 
opzet.  
18 En niet in de tweede druk, zoals Raidt (1994: 314) schrijft. 

19  Merk verder op dat in Nederland Changuions spraakkunst toentertijd blijkbaar weinig 
aandacht heeft getrokken; ook in Bakker & Dibbets 1977 wordt het boek niet vermeld. De 
vraag is: als die grammatica zo goed was, waarom is ze dan in de neerlandistiek bij wijze 
van spreken onderworpen geweest aan een damnatio memoriae? In de eerste plaats toch 
omdat de auteur ervan niet op een Nederlandse onderwijsinstelling doceerde en van daaruit 
zijn leerboek een gestage ingang in de Nederlandse letteren kon laten maken. En ten 
tweede was in 1846 de concurrerende Hollandsche Spraakleer van de Zutphense 
gymnasiumleraar en latere Utrechtse hoogleraar W.G. Brill (1811-1896) op de markt 
gekomen; dat was een omvangrijke spraakkunst deels gebaseerd op modernere, historisch-
grammaticale inzichten (cf. Van Driel 1999: 39-40). Het was het werk van Brill, dat met zijn 
aanvullingen en met  zijn her- en bewerkingen een belangrijk deel van de onderwijsmarkt 
wist te veroveren en “het lievelingsboek der onderwijzers” zou worden, zoals Kollewijn Sr. 
het eens uitdrukte.  
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heb ik toegevoegd; de getallen tussen [ ] geven aan waar een nieuwe bladzijde begint. De tekst luidt 
als volgt:  
 
 
Aan Mr. J. T. Bodel Nijenhuis, Kaapstad, 12 April 1848.  
Sectrs. d. M. v. N. L.  
 
 
WelEdele Heer en Vriend,  
 
De begeerte om niet ten eenenmaal een werkeloos lid der M. van Nederl. Letterk. te zijn deed mij 
besluiten tot het mededeelen van eenige denkbeelden, betreffende een belangrijke letterkundige 
onderneming. Dat wij als nog geen Nederduitsch woordenboek bezitten, dat op volledigheid en 
naauwkeurigheid aanspraak maken kan, moet, dunkt mij, buiten kijf zijn. Ware er zulk een werk, daar 
men met betrekking tot geschilpunten, eenig gezag aan toekende, dan was er ook een dam 
opgeworpen tegen de verbastering, welke onze taal als een verwoestende overstrooming bedreigt; 
dan hadden we ook een sleutel voor vele belangrijke schriften welke, bij gebrek aan zoodanig 
hulpmiddel, alleen voor den oudheidkundige bruikbaar zijn; dan hadden we eindelijk een 
geschiedkundig overzigt onzer taal,[2] waaruit taalhervormers of die daar gaarne voor willen 
doorgaan, belangrijke wenken, gewigtige lessen ontleenen konden. Maar wie is de man die zich met 
zulk eene taak zou durven belasten? Gewis niemand die van derzelver omvang eenig denkbeeld 
heeft. Er moet hier meer gedaan worden dan ooit door Adelung of Johnson ondernomen werd.  
 Misschien is mijn ontwerp te kolossaal en daarom onuitvoerbaar: in dat geval zal men, hoop ik, 
mijne bedoeling niet miskennen, maar eenvoudig van mijn voorstel afzien, welligt middelen beramen 
om langs een anderen weg hetzelfde wit te beschieten. Ik zal eerst aantoonen wat er al tot het 
bedoelde werk, mijns inziens vereischt wordt, en daarna beproeven den weg der uitvoering met 
eenige hoofdtrekken aan te wijzen.  
 1. Men verzekere zich vooreerst welke voorraad van bouwstoffen in de reeds uitgegeven 
woordenboeken zoowel oude als nieuwe, als ook in andere taalkundige werken voorhanden is. Bij dit 
onderzoek wachte men zich van [3] uit traagheid voor gaaf over te nemen, wat misschien op lossen 
voet ten papiere gesteld is. Dit toch zou geen winst, maar een wezenlijk verlies zijn, omdat vroegere 
dwalingen daardoor zouden vereeuwigd worden. Liever van voren af aan begonnen, dan door lapwerk 
eene groote onderneming verbrod.  
 2. Men verdeele het geheele tijdsverloop van onze letterkunde in tijdvakken van 30 of 35 jaar, en 
kieze uit iedere tijdvak een bepaald getal schrijvers, die als vertegenwoordigers van hun tijdvak 
verdienen aangemerkt te worden. Men vervaardige vervolgens op de werken van elken tot dat einde 
gekozen schrijver een woordenboek in den trant van het Lexicon Herodotaeum van Schweighäuser.20 
Deze lexica, die natuurlijk niet gedrukt behoeven te worden, zijn dan de bouwstoffen tot het te maken 
woordenboek. De overtuiging dat elk schrijver de beste uitlegger van zijn eigen woorden is, heeft 
aanleiding gegeven tot het vervaardiging van zulke lexica op de meeste der oude Latijnsche en 
Grieksche schrijvers. Uit zoodanige [4] bronnen worde dan in tijdrekenkundige orde, onder ieder 
artikel overgenomen, al wat tot opheldering daarvan dienstig geoordeeld wordt. Zoo verkrijgt men de 
geschiedenis van elk woord.  
 3. Om dit plan op te volgen, zonder het werk zoo groot van omvang te maken, dat weinigen het 
betalen kunnen, zouden wij raden om in elk geval niet hooger dan de Vlaamsche schrijvers der 
dertiende eeuw op te klimmen, en zich niet met oudere taaltakken in te laten. Het moge al zeer 
geleerd schijnen om Ulphilas en het Lied der Niebelungen telkens aan te halen, maar wij geloven dat 
men door een herhaalde lezing met de pen in de hand, veel meer licht uit onze oude schrijvers tot 
verklaring van hunne schriften ontleenen zal, dan men uit zulke verwijderde en deels met het puin der 
oudheid opgestopte bronnen zou kunnen opdelven. Algemeene bruikbaarheid moet eene 
hoofdaanbeveling van alle nationale ondernemingen zijn. Wachten we ons voor de dwaasheid van 
hen die met afleidingen uit het Persisch en Sanskrit schermen, terwijl zij in de taal van Hooft of Cats 
noch niet eens regt te huis zijn. [5]  

                                            
20 Johannes Schweighäuser (1742-1830), Lexicon Herodoteum: quo et styli Herodotei universa ratio 
enucleate explicatur et quam plurimi musarum loci ex professo illustrantur passim etiam partim 
Graeca lectio partim versio Latina quas offert Argentoratensis editio vel vindicatur vel emendatur. De 
eerste druk is van 1824.  
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 4. Een tweede middel om te groote wijdloopigheid te vermijden bestaat in het verkorten van alle tot 
de taalkunde behoorende kunstwoorden, als ook van de namen der aangehaalde schrijvers. Wanneer 
men dit doorgaande in acht neemt, en een register van zulke verkortingen voorop plaatst, kan men 
ongelooflijk veel plaats besparen. Dit is in de meeste woordenboeken zeer onvolledig in acht 
genomen. 
 Zien wij nu hoe het werk, in weerwil van den grooten omvang, kan worden tot stand gebragt. 
 Men benoeme uit de Maatschappij van Nederl. Letterk. eene Commissie van toevoorzigt tot het 
vervaardigen van een nationaal woordenboek.  
 Aan deze commisie van (zegge tien) personen worde de raming van het werk opgedragen, en 
voorts alles wat tot de bewerkstelliging vereischt wordt, als:  
 1. Het aankoopen of door andere middelen bijeenbrengen van de werken waaruit de bouwstoffen 
moeten ontleend worden. [6] 
 2. Het opsporen en uitnoodigen van geschikte mede-arbeiders, en het verdeelen der 
werkzaamheden onder dezelven. 
 3. Het houden van vergaderingen op gezette tijden, om rapporten of verslagen te ontvangen van 
den voortgang van het werk in het geheel, en van elke mede-arbeider in het bijzonder.  
 4. Het aanvullen van vacaturen door afsterven of andere oorzaken.  
 5. Het houden van briefwisseling met contribuanten in andere steden van het rijk.  
 6. Wenschelijk zou het zijn om, buiten de commissie van bestuur of toevoorzigt, zoo veel mogelijk 
medearbeiders binnen Leiden en diens omtrek te vinden.  
 7. Dezen zouden dan op bepaalde tijden kunnen bijéén komen, om elkander te raadplegen. Een 
ieder zou bij zulke gelegenheden eene kleine aantekening ter tafel kunnen leggen van hetgeen hem 
duister of onverklaarbaar was voorgekomen. Door aldus [7] de kennis van velen in één brandpunt te 
vereenigen, zou menig vraagstuk opgelost worden, dat anders als onoverkomelijk aan een kant 
gelaten of ex tripode21, zonder kennis van zaken, zou beslist worden.  
 8. Tot zoodanige bijeenkomsten zouden ook de leden der commissie, mits ook mede-arbeiders 
zijnde, worden toegelaten. 
 9. Zoodanige bijeenkomsten zouden ook in andere steden kunnen gehouden worden, en derzelven 
hoofdresultaten, bij wijze van rapport, aan de Leidsche commissie worden overgemaakt.  
 10. Het zou een punt van overweging kunnen zijn, of men ook gesalarieerde mede-arbeiders zou 
aannemen. 
 11. Bij het verdelen der werkzaamheden zou de commissie onder anderen op het volgende te 
letten hebben:  
a. Dat alle, professionele werken bij voorkeur in handen van mannen van die professie, waartoe het 
onderwerp behoorde, gesteld werden om te excerperen. [8] 
b. Dat zoo veel mogelijk de werken van een en hetzelfde tijdvak, aan dezelfden excerpten werden 
opgedragen.  
c. Dat van alle boeken steeds de beste uitgaven gebruikt werden.  
d. Dat allen volgens eenerlei instructie, en dus op eenerlei wijze naar een gemaakt bestek werkzaam 
waren. Om dit te bevorderen, zou men een stel boeken voor de mede-arbeiders moeten gereed 
hebben van eenerlei vorm, zoo naar het A. B. afgedeeld, dat aan iedere letter een geëvenredigd getal 
blzz. gegeven werd en met vloeipapier doorschoten voor het gemak van inboeken.  
e. Dat er bijzondere mede-arbeiders aangesteld werden, om uitvoerige proeven van gewestelijk 
taaleigen, hoedanige er in het taalkundig magazijn gevonden worden, tot stand te brengen.  
f. Dat men tot opheldering, wel gebruik, maar geen misbruik make van vreemde talen, steeds in het 
oog houdende dat de bedoeling niet wezen kan, een vergelijkend woordenboek van alle nieuwe talen 
te leveren, maar een volledig overzigt van de Nederduitsche taal, gelijk zij eertijds was en thans is.[9]  
 Zal  men mij te gemoet voeren, dat zoodanig een ontwerp veel te groot en omslagtig is voor eene 
onderneming van dien aard? Ik antwoord dat alle groote ondernemingen beter door zamenwerking 
van velen dan door den arbeid van eenen hoe uitmuntend ook begaafd, tot stand gebragt worden. 
Oordeelkundige verdeeling van den arbeid is het eenige middel om tijd te besparen, en van velerlei 
kundigheden partij te trekken.  
 Een andere tegenwerping is deze: de Maatschappij van Nederl. Letterk. heeft geene fondsen, om 
de uitgaven, welke tot het uitvoeren van zulk een plan vereischt worden, te bestrijden. Wij antwoorden 
dat dit van de Maatschappij volstrekt niet gevergd wordt. Immers is het eene nationale onderneming, 
en het is billijk dat elk, naar zijn vermogen en in die mate van zijne belangstelling, daartoe bijdrage. 
Waarom zou de te benoemen commissie niet eene lijst van inschrijving [10] openen tot het oprigten 

                                            
21 Letterlijk: ‘vanaf de drievoet’, te weten de drievoet van de Pythia te Delphi.   
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van een fonds, onder den naam van “Lexicografisch fonds” of iets dergelijks. Zoodanige lijst zou in de 
eerste plaats eershalve aan Z.M. den Koning moeten worden voorgelegd, om vervolgens door het 
geheele rijk bij alle genootschappen te circuleren. Afschriften van zoodanige lijst zouden aan 
correspondenten in alle steden van het rijk kunnen worden gezonden. Uit datzelfde fonds (want ik stel 
vast dat zulke pogingen niet zonder uitslag zijn zullen) zou naderhand of gelijktijdig eene omwerking 
van Schellers Lat. woordenboek22 kunnen bekostigd worden. Hoe wenschelijk is dat niet! Want niets 
heeft meer bijgedragen om het Hollandsch van den geleerdenstand te ontsieren dan het gebruik van 
dat woordenboek. Immers wemelt het van germanismen.  
 Ten besluite moet ik mijn leedwezen te kennen geven, dat gebrek aan tijd mij noodzaakt om [11] 
mijn ontwerp zoo onvolledig en onbekookt over te zenden. Mogt het maar aanleiding geven tot iets 
beters ter bereiking van hetzelfde doel, dan zal ik mijne moeite meer dan beloond achten.  
 Bij deze gelegenheid zend ik UE. ook eene vertaling23 in 1839 door mij vervaardigd. Het zij aan 
UE. overgelaten te beslissen, of het gepast en gebruikelijk is, iets dergelijks voor het Bestuur der 
Maatschappij te brengen. Het handschrift is geheel ter uwe beschikking. Misschien is het als bijdrage 
tot eenig Letterkundig Maandwerk bruikbaar.24 
 
Met de meeste achting heb ik de eer mij te noemen  
 
WelEdele Heer en Vriend  
 
Uw WelEd. & Dienstw. Dienaar en vriend  
 
A. N. E. Changuion 
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