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Karel ten Bruggencate (1849-1922):  
schoolman en schrijver van een woordenboek1 

 
Door Jan Posthumus 

 
1. Inleiding 
 
Karel ten Bruggencate heeft blijvend naam gemaakt als de auteur van het Engelsch Woordenboek, 
waarvan de twee delen Engels-Nederlands en Nederlands-Engels in respectievelijk 1894 en 1896 
bij de Groningse uitgever J.B. Wolters verschenen. Tijdens zijn leven verschenen negen 
bijgewerkte drukken en ook na zijn dood bleef het woordenboek door de zorg van latere 
bewerkers een veelgebruikt hulpmiddel bij de studie en de hantering van de Engelse taal. „De Ten 
Bruggencate‟ werd voor vele generaties Engelsstuderenden een begrip. De uitgever droeg extra 
zorg voor de blijvende bekendheid van die naam door die nog zeer lange tijd op de rugtitel te 
blijven vermelden. Sinds1970 is deze echter alleen nog te vinden op de titelpagina.2  
 Het woordenboek was een uitvloeisel van Ten Bruggencates werkzaamheid als leraar en als 
opleider voor de Engelse onderwijsakte voor het lager onderwijs. In die hoedanigheid schreef hij, 
naast artikelen en recensies in vakbladen, een aantal leerboeken en bezorgde hij schooluitgaven 
van bekende Engelse schrijvers. Bij dit alles, en des te meer toen hij was benoemd tot 
schoolinspecteur, ging hem ook het algemeen welzijn van het lager en middelbaar onderwijs ter 
harte. Ook daaraan gaf hij uiting in artikelen in vaktijdschriften en enkele aparte publicaties. 
 Na de inleiding over zijn familieachtergrond en een korte beschrijving van zijn levensloop 
besteed ik allereerst aandacht aan zijn optreden als onderwijsman. Aan de orde komen hier 
enerzijds zijn algemene denkbeelden over de inrichting van het onderwijs (met in het verlengde 
daarvan de invulling van zijn inspecteursfunctie) en anderzijds zijn gedetailleerde aanwijzingen 
voor de lespraktijk.  
 Vervolgens richt ik de blik op zijn kwaliteiten als anglist  Zijn bijdragen aan het tijdschrift 
Taalstudie laten zien hoe hij zijn kennis van het Engels verwerft en uitbreidt. Daarnaast wordt de 
inhoud geëvalueerd van de verschillende leerboeken die hij in het licht geeft. Aparte aandacht 
krijgt ten slotte het woordenboek dat hij tot stand bracht.   
 
2. De bronnen 
 
Bepaalde gegevens over Ten Bruggencates loopbaan zijn gepubliceerd in Stuurman (1993: 53-56). 
Een bijdrage van Ewoud Sanders over zijn levensloop met speciale aandacht voor zijn 
woordenboek, getiteld „Zoeken behoort niet tevergeefs te zijn‟, was te vinden op de achterpagina 
van NRC-Handelsblad (17.5.1995, p. 26). Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat 
verschillende details in deze twee publicaties correctie behoeven. Bijzonderheden over zijn 
woordenboek heb ik zelf ter sprake gebracht in Posthumus (2001).3 Informatie over Ten 
Bruggencates publicaties op onderwijskundig gebied, artikelen zowel als leerboeken, is te vinden 
in Wilhelm (2005). Kennis over zijn familieachtergrond, die eerder vrijwel totaal ontbrak, is 

                                                 
1  Met dank aan Afina Broekman en Mr. Jan Willem Gast voor hun genealogische informatie over de Ten 
Bruggencates, aan Willy en Maarten Etmans voor het opsporen van de leefjaren van een aantal auteurs in Taalstudie, 
en aan Arthur van Essen, Ewoud Sanders en Frans Wilhelm voor het verstrekken van inlichtingen en materialen. 
2 Dat geldt onverminderd ook voor de laatst verschenen drukken, de 22ste druk E-N en de 21ste druk N-E, beide 
gepubliceerd in 2003. Er zijn tekenen dat het woordenboek, sinds 1994 ondergebracht bij Van Dale Lexicografie, nu 
aan het eind van zijn bestaan is gekomen.    
3  Deze publicatie is vervolgens geïncorporeerd in Posthumus (2003a), de tweede aflevering van mijn artikelenserie 
over F.P.H. Prick van Wely (1867-1926). 
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beschikbaar gekomen in het gedetailleerde genealogisch overzicht van het geslacht Ten 
Bruggencate, opgesteld door Afina Broekman.4  
 Dit artikel dankt veel aan de nasporingen die aan het eind van de vorige eeuw werden verricht 
door Johan Gerritsen, in zijn kwaliteit van jarenlange bewerker van het Engels woordenboek een 
late opvolger van Karel ten Bruggencate himself. Hij gaf me de vrije beschikking over zijn 
uitgebreide archief, bevattende een lijst van gegevens over Ten Bruggencates levensloop, een lijst 
van zijn gepubliceerde werken in boek- of artikelvorm, compleet met hun vindplaats en zo 
mogelijk waar ze werden gerecenseerd. Deel van zijn verzameling waren tevens kopieën van 
auteurscontracten, afkomstig uit het archief van uitgeverij J.B. Wolters,5 en enkele kopieën van 
familiebrieven, door hem verworven via contact met twee van Karels kleindochters.  
  
3. De Ten Bruggencates: een uitwaaierend Almeloos geslacht  
 
De genealogische overzichten wijzen uit dat de thans wijd verspreide Ten Bruggencates hun 
stamvader hebben in een zekere Harmen ten Bruggencate, die leefde rond 1600. De zich 
uitbreidende generaties tellen in het eerste kwart van de 18de eeuw al 35 personen en zijn in het 
begin van de 19de eeuw aangegroeid tot ruim 200 leden. In dit getal zijn de jonggestorvenen 
meegerekend en wordt ook de vrouwelijke lijn op bescheiden wijze gevolgd, zodat er naast Ten 
Bruggencate ook andere familienamen opduiken.6 Tot in de negentiende eeuw wonen de leden 
van de familie vrijwel uitsluitend in Almelo en staat hun godsdienst aangegeven als 
Gereformeerd. Van beroep zijn ze vaak beurtschipper en handelaar, ook wel herbergier of 
bakker. Daarnaast vinden we een enkele burgemeester en vrij laat een dokter. Geboren in 1849, 
behoort onze Karel ten Bruggencate tot de negende generatie. 
 In de loop van de negentiende eeuw begonnen verschillende Ten Bruggencates Almelo te 
verlaten en hun heil elders te zoeken. Terwijl Karels ouders, Gerrit ten Bruggencate (1801-1876) 
en zijn vrouw Dina Klumpers (1812-1885) trouw bleven aan hun geboortestad, waren twee 
broers van Gerrit al daaruit vertrokken. Het meest opzienbarend was dat zijn broer Johan (1807-
1877), van beroep grofsmid, in 1847 samen met een neef Thomas naar Amerika emigreerde. Hij 
vond daar werk in New York State en trouwde omstreeks 1852 als zijn derde vrouw (de eerste 
twee waren in Nederland in het kraambed gestorven) een zekere Nancy Burkhardt, die hem op 
Eerste Kerstdag 1853 een tweeling schonk: George en Jerome. Zo ontstond er ook een 
Amerikaanse tak van de Ten Bruggencates.7 Johans jongere broer Carel (1810-1865), timmerman 
van beroep, vertrok eveneens uit Almelo, maar bleef dichter bij huis. Hij vestigde zich in 
Amsterdam, waar hij een zeven jaar oudere Amsterdamse, Margrieta de Vries (1803-1872), 
trouwde.  
 Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien vertrokken ook de kinderen van Gerrit en Dina 
merendeels uit Almelo.  

                                                 
4  Onder de titel „Afstammelingen van Harmen ten Bruggencate‟ is het gemakkelijk te vinden op het internet. Meer 
beschouwende details zijn te vinden in bijbehorende deelstudies onder de hoofden „Ten Bruggencates Worldwide‟ en 
„De voorouders van mijn kleinkinderen‟. Van andere hand is een tweede bestand, getiteld „Parenteel van Harmen ten 
Bruggencate‟. Minder volledig en soms ook onnauwkeurig, gaat het op selectieve punten echter langer door dan het 
Broekmandocument, dat eindigt met de twaalfde generatie, met geboortejaren 1890-1910.  
5 Hoe het contact tussen Ten Bruggencate en zijn uitgever in detail verliep kan helaas niet meer worden nagegaan. 
Alle persoonlijke correspondentie van vóór 1 januari 1936 is namelijk op een bepaald moment uit het Wolters-
archief geruimd.   
6  Dit gebeurt in de lijst Broekman. De verhouding in de hier precies 200 namen tellende tiende generatie, met 
geboortejaren rond 1850, is 142 keer Ten Bruggencate, 58 keer een andere achternaam.  
7 In de volkstellingdocumenten van 1850, 1855, 1860 en 1870 vindt men achtereenvolgens de volgende amusante 
varianten van deze voor Amerikanen vreemde naam: Brokencart, Brugencade, Brokencade en Brokengate. De eerste 
versie doet vermoeden, zeker wat de tweede lettergreep cart betreft, dat dit de weergave is van de door Johan op zijn 
Nederlands uitgesproken achternaam Bruggencate. De officiële naam is blijkens een document uit 1945 echter (met 
weglating van het voorvoegsel Ten) Bruggencate gebleven. Deze gegevens zijn ontleend aan Afina Broekmans 
internetpagina „De voorouders van mijn kleinkinderen‟, tabblad „Notable people‟, waaronder Johan Ten Bruggencate.   
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4. Karels levensloop: een schets in hoofdlijnen 
 
Karel kwam ter wereld in een Almeloos middenstandsgezin. Zijn vader Gerrit ten Bruggencate 
(1801-1876) was bakker. Als oudste zoon in het gezin, was hij zijn eigen vader Hendrikus (1775-
1817) in dat beroep opgevolgd.8 Gerrit trouwde op 23 oktober 1834, dus pas op 33-jarige leeftijd, 
de bijna 11 jaar jongere Dina Klumpers (1812-1885). In dit gezin werden niet minder dan twaalf 
kinderen geboren, waarvan echter maar vijf de kinderjaren overleefden. Toen Karel, als elfde in 
de rij, op 22 november 1849 werd geboren, had hij in het gezin nog boven zich de tien jaar 
oudere Hendrikus (1839-1915), zijn bijna zeven jaar oudere zuster Maria Christina (1843-1913), 
een tweede bijna zes jaar oudere zuster Wilhelmina Maria (1844-1860), die dus maar zestien jaar 
oud zou worden, en zijn drie jaar oudere broer Barend (1846-1919). De kindersterfte was in dit 
gezin uitzonderlijk hoog geweest. Zou men Karel hebben verteld dat hij de remplaçant was van 
een andere Karel, die ruim een jaar eerder was geboren, maar drie maanden oud was gestorven? 
Sterfgevallen in het gezin die hij wel meemaakte waren die van zijn oudere zus Wilhelmina, en 
toen hij zelf vijfeneenhalf jaar oud was, die van een bijna vierjarig broertje Gerardus.  

De algemene neiging om het Almelose milieu te verlaten en zo de vleugels wijder uit te slaan 
deed zich ook gelden in het gezin waarin Karel opgroeide. Zijn oudste broer Hendrikus (1839-
1915) bleef weliswaar het traditionele bakkersberoep uitoefenen, maar toonde toch initiatief door 
zich in Den Haag te vestigen, waar hij op 20 april 1870 de geboren Haagse Hermina Alida Dietz 
(1844-1921) trouwde. Zijn andere broer, de drie jaar oudere Barend (1846-1919), bezocht de 
Latijnse school, waar hij weerspannig gedrag toonde, werd korporaal bij de schutterij, in welke 
functie hij zich aan plichtsverzuim schuldig maakte en verdiende zijn brood in het tabaksbedrijf. 
Getrouwd met een ver familielid Jansje ten Bruggencate (1851-1906) was hij werkzaam als 
tabakskerver en zette hij met een zwager Gerrit ten Bruggencate (1844-1924) een tabaksfabriekje 
op, dat hij in 1908 weer verkocht.9  

Van belang was ook, dat, toen Karel achttien was, zijn zeven jaar oudere zuster Maria 
Christina op 13 mei 1868 trouwde met de koopman-winkelier Arnold Gast (1841-1913). De 
familiebanden werden later extra aangehaald toen twee van hun drie zoons dochters van Karels 
broer Barend trouwden. Deze zoons, oomzeggers van Karel dus, verwierven uitstekende 
maatschappelijke posities. Gerrit, de oudste (1874-1945), werd eigenaar van een sigarenfabriek in 
Eindhoven, de jongste, Jan Gerhard (1880-1948), werd boekhandelaar en uitgever en verbond 
zich aan de Tielse uitgeverij D. Mijs. Bij deze uitgever wist zijn oom Karel in 1916 en 1920 nog 
twee late publicaties onder te brengen.  

Karel klom omhoog op de maatschappelijke ladder via het onderwijzerschap, een 
veelgebruikte weg, niet alleen in de negentiende eeuw, maar ook nog in het eerste deel van de 
twintigste. Dat pad lag open voor wie goed kon leren, en Karel zal daarvan blijk hebben gegeven. 
Vaak volgde de onderwijzer in spe na het gewoon lager onderwijs twee jaar lang het meer 
uitgebreid lager onderwijs, waarna hij zich op veertienjarige leeftijd bij een gerenommeerd 
schoolhoofd voorbereidde op het examen voor de onderwijsakte. Officieel aangenomen als 
kwekeling, kon hij ook al vast voor de klas onderwijservaring opdoen.10 Mocht Karel net als zijn 

                                                 
8  Afina Broekmans genealogisch overzicht bewijst dat zoon Karel in Stuurman (1993), Sanders (1995) en in de 
aantekeningen van Gerritsen, een verkeerde vader Gerrit toegewezen heeft gekregen. Hij was dus niet de zoon van 
Gerrit de winkelier en dichter (1803-1853), de enige destijds vindbare Gerrit ten Bruggencate, bekend via zijn 
vermelding in het Biographisch Woordenboek van Frederiks en Van den Branden (2e druk, 1888). Het genealogisch 
overzicht staat vol Gerrit ten Bruggencates: rond 1800 werd het eerste dozijn al volgemaakt, en ook daarna zouden 
er nog vele volgen.  
9 De informatie over Barend ten Bruggencate dank ik aan Mr. Jan Willem Gast, die zo vriendelijk was mij te laten 
delen in zijn uitgebreide verzameling gegevens over zijn voorouders. Aan hem dank ik ook het sterfjaar 1860 van 
Karels oudere zuster Wilhelmina Maria, dat in het overzicht van Afina Broekman ontbreekt.   
10 Pas later, volgens de Schoolwet van 1878, had de kwekeling niet langer deze zelfstandige functie en mocht alleen 
een bevoegd onderwijzer voor de klas staan.. 
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broer Barend de Latijnse school hebben bezocht, dan zal hij een wat andere weg gevolgd 
hebben.11 Uit de volgende passage blijkt hoe hij tijdens zijn opleiding liefde had opgevat voor taal:  

 
Ik herinner me heel goed, hoe ik op 16-jarige leeftijd alléén om de melodie der verzen en het 
geheimzinnige in de gedachte – begrijpen deed ik ze nog niet – Schillers „Resignation‟ van 
buiten leerde en telkens weer in stilte declameerde, enkel om het genot, die mooie regels weer 
te h o o r e n‟ (Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, 2/41, 14 juni 2006, 1128).12  

 
Als hij inderdaad alle honderd (of in de tweede versie negentig) versregels van dat allerminst 
eenvoudige gedicht uit het hoofd kon opzeggen, dan is dat een prestatie die respect afdwingt.  
 Als eerste stap in zijn onderwijscarrière haalt hij voorjaar 1868 (Nieuwe Bijdragen, 1868: 460) de 
akte van bekwaamheid als hulponderwijzer.13 In het najaar blijkt hij hulponderwijzer in Deventer 
te zijn en slaagt hij voor de L.O.-akte Hoogduits (Nieuwe Bijdr., 1868: 1010). In 1869 is hij als 
secondant verbonden aan het instituut van de heer H.G. Roodhuyzen, die hij later dankbaar 
herdenkt als een buitengewoon inspirerend leraar (Weekblad, 2/38, 24 mei 1906, 1036-1037).14 
Najaar 1869 slaagt hij voor de L.O.-akte Frans (Nieuwe Bijdr., 1869: 1038). Daarna duikt hij in 
1871 op als hulponderwijzer in Groningen, waar hij in het najaar de L.O.-akte Engels haalt 
(Nieuwe Bijdr., Jan. 1872: 49). Volgens een in memoriam in Het Vaderland (27 dec. 1922, av. B2) 
zou hij eerst voor deze akte zijn teruggewezen, maar dat „was voor hem juist van de beste 
gevolgen‟. Want „op raad van vrienden‟ zou hij zich toen naar Engeland hebben begeven, „waar 
hij enige jaren vertoefde, zoodat hij, na ook een grondige studie gemaakt te hebben van de 
Engelsche literatuur, die taal geheel meester werd. Teruggekomen deed hij een schitterend 
examen M.O. Engelsch‟. Zoals Gerritsen terecht opmerkt, valt een dergelijk lange periode in 
Engeland moeilijk in zijn levensloop in te passen,15 en zoals we verderop zullen zien, schiet zijn 
eerste publicatie ook nog pijnlijk tekort in kennis van het levende Engels. „Ongeveer langs 
denzelfden weg‟ zou hij, aldus dit in memoriam, ook de akte M.O. Duits hebben behaald. Hij zal 
op de scholen waaraan hij is verbonden steeds in beide talen les blijven geven. 
 Met deze twee onderwijsakten kan hij het nu hogerop gaan zoeken en al op 5 september 1873 
wordt hij benoemd als leraar aan de Gemeentelijke HBS te Hoorn, een baan die hij in 1877 
verruilt voor dezelfde aanstelling aan de Rijks-HBS te Tilburg.16 Voorjaar 1879 bereikt de 
eerzuchtige Ten Bruggencate een voorlopig einddoel, als hij benoemd wordt als leraar aan het 
Leeuwarder Gymnasium. Nu is ook het moment gekomen waarop hij het verantwoord vindt een 
gezin te stichten. Op 15 april treedt hij, 29 jaar oud, in het huwelijk met de 22-jarige Henriëtte 
Cornelie Vorderman (1857-1888), die hij in zijn Hoornse periode had leren kennen. Zij was een 
dochter van zijn collega Hendricus Vorderman (1824-1897), een schilder uit de Haagse school, 
sinds 1852 stadstekenmeester te Hoorn, en in 1868 benoemd als leraar tekenen aan de plaatselijke 
HBS. In vijf en een half jaar tijd worden in het gezin vier kinderen geboren, drie jongens en een 

                                                 
11 Een dergelijke andere weg was bijvoorbeeld bewandeld door de befaamde anglist Cornelis Stoffel (1845-1908), die 
deze stap zette vanuit een vermoedelijk niet afgesloten gymnasiumopleiding. Zie Pak-Meijer (2009: 2). 
12 Dit tijdschrift wordt hierna geciteerd onder de korte benaming Weekblad.  
13  De rangorde hulponderwijzer versus onderwijzer kreeg in de onderwijswet van 1878 een andere naam. Voortaan 
wordt gesproken van „onderwijzer‟ en „hoofdonderwijzer‟. Deel van de inhoud van het tijdschrift Nieuwe Bijdragen ter 
bevordering van het onderwijs en de opvoeding zijn de gegevens van de lagereonderwijsexamens.  
14  Zie over deze invloedrijke figuur, die leerboeken voor alle drie moderne talen schreef, Wilhelm (2005: 199-205). 
Zijn Introduction to the use of the English Language (1875), een boekje met oefeningen waarin hij zijn methode beschreef,  
vond navolging in Ten Bruggencates eigen Introduction to English Conversation (1878). 
15  In 1872, dus na het behalen van de L.O.-akte Engels en voorafgaand aan zijn benoeming in Hoorn, vinden we 
hem toch even in Engeland. In zijn recensie van Sweets Elementarbuch (Taalstudie 8, 1887, 20, n. 3) maakt hij een 
kritische opmerking over de uitspraak van de klinker in cross (kort of lang?) en meldt hoe hij die in dat jaar heeft 
gehoord van busconducteurs, wanneer ze de halte King‟s Cross aankondigen. Andere gegevens over verblijf in dat land 
heb ik niet gevonden.  
16  In dit artikel gebruik ik steeds de uniforme spelling (R)HBS, ook waar volgens de huidige voorschriften hbs (als 
schooltype) moet worden geschreven, of in oudere bronnen punten tussen de hoofdletters staan gevoegd.   
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meisje. Na de geboorte van de laatste op 12 augustus 1885, treedt er met het verslechteren van 
Henriëttes gezondheid – ze was komen te lijden aan tbc – een pauze in de gezinsuitbreiding in.  
 Nadat zij op 30 januari 1888 is gestorven, komt haar jongere zuster Cornelie Henriëtte Maria 
(1859-1944) het jonge gezin te hulp. Karel trouwt haar op 20 augustus 1890 en al op 7 augustus 
1891 wordt opnieuw een jongen geboren, de eerste van de zes kinderen die uit dit tweede 
huwelijk in snelle opeenvolging ter wereld komen. Met het eerste van de zes telt het gezin nu vier 
jongens en één meisje, maar de balans tussen de seksen wordt rechtgezet, als achter elkaar nog 
vier meisjes, en als laatste op 29 januari 1899, nog een jongen wordt geboren.17 
 Het is in deze Leeuwardense periode dat Ten Bruggencate zijn schooluitgaven en andere 
publicaties in de wereld zet. Ook nadat hij in 1893 naast zijn leraarsfunctie als schoolopziener 
voor het district Leeuwarden wordt benoemd, blijft hij daar voldoende tijd voor vinden. Zijn 
capaciteiten vinden ook erkenning in zijn benoeming tot lid van de examencommissie voor de 
L.O.-akte Engels.18  
 Een nieuwe periode in zijn leven breekt aan, als hij in oktober 1899 benoemd wordt tot 
Inspecteur voor het Middelbaar Onderwijs in District Zuid, met standplaats Den Haag. In deze 
functie wordt hem het toezicht toevertrouwd over gang van zaken in de provincies Noord-
Brabant, Gelderland, Zeeland, Utrecht, Overijssel en Limburg en vanaf 1912 ook nog Drenthe. 
Het is een bijzonder uitgebreid gebied, waarvan de verzorging ook veel reistijd vergt. 
 De benoeming van een niet academisch gevormde in deze functie was, aldus het in memoriam 
in Het Vaderland (27 dec. 1922, av. B2), een novum dat op enig verzet was gestuit. Maar: „Zijn 
ijver en nauwgezetheid naast zijn paedagogische kennis hebben gemaakt, dat zijn benoeming een 
triomf werd voor hen, die er op hadden aangedrongen‟.  
 Het vervullen van de inspecteursfunctie betekent een totale verandering in zijn werkzaam 
leven. Zoals een spreker bij Ten Bruggencates afscheid zegt: „het moest niet mogen, dat van 
zoodanig ambtenaar de schouders zóózeer worden belast. Elke neiging tot voortzetting van 
studie moet onverbiddelijk onderdrukt, ja aan den eisch van het gezinsleven kan noode gehoor 
verleend worden‟.19 Inderdaad verschijnen er vanaf het tijdstip van zijn benoeming niet langer 
wetenschappelijke publicaties van zijn hand. Noodgedwongen moeten ook lopende 
werkzaamheden worden onderbroken. De periodieke herziening van het Engels woordenboek 
wordt in deze periode al snel in handen gegeven van zijn Leeuwardense collega L. van der Wal 
(1860-1940), die samen met Ten Bruggencate ook de wekelijks verschijnende Engelsche Taalgids 
(1896-1905) verzorgt. Ook hier moet naar een vervanger worden gezocht en najaar 1899 krijgt 
Van der Wal gezelschap van R.R. de Jong, leraar aan de Nederlandse School voor Nijverheid en 
Handel te Enschede. Wel publiceert Ten Bruggencate in het Weekblad nog over 
onderwijsaangelegenheden en brengt hij op dit gebied nog enkele brochures uit, waarvan de 
inhoud rechtstreeks verband houdt met zijn nieuwe werkkring.  
 In 1916 neemt hij, na een gerezen conflict over een nieuwe inrichting van het 5-jarig RHBS-
programma, ontslag uit zijn inspecteursfunctie. Als reden geeft hij aan dat hij „niet van harte kan 
medewerken aan de uitvoering der onlangs uitgegeven normaalprogramma‟s, en wat ik op mijn 
leeftijd niet van harte kan doen, moge een jongere van mij overnemen‟. Dat hij dit besluit niet 
zonder verbittering heeft genomen blijkt uit zijn slotwoorden. Hij zegt, dat hem, „na kalm 
overleg, niets anders over[bleef] dan heengaan, omdat ik niet mag medewerken aan hetgeen ik 
voor onze scholen verkeerd acht. De keuze was moeilijk: ik geef veel prijs dat ik ongaarne mis‟.20 

                                                 
17  Voor bijzonderheden over dit talrijke nakroost zie de appendix „Karels tiental‟. 
18  Wilhelm (2005: 153 en 159) noemt die voor het jaar 1885 en 1898. Ook in tussenliggende jaren zal hij die functie 
hebben vervuld. 
19 Zie het verslag van het afscheid in Weekblad 13/9, 2 nov. 1916, 345.  
20 Deze zinsneden zijn ontleend aan een verklaring die in het Weekblad (1916: 34-35) werd geplaatst als ingezonden 
mededeling. Ten Bruggencate had dit bericht opgesteld om „een einde [te] maken aan allerlei geruchten, die omtrent 
het mij verleende ontslag in omloop zijn of nog mochten komen‟. Mogelijk werd rondverteld dat zijn ontslag niet 
geheel vrijwillig had plaatsgevonden.    
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 In de zes jaar die hem nog resten vat hij bepaalde werkzaamheden weer op. Hij keert zelfs 
even terug in zijn geliefde leraarsberoep door enkele jaren Engels te geven aan het Instituut 
Wullings te Voorschoten. Opvallend is dat hij nog een paar artikelen publiceert, niet over Engelse 
taalkunde, maar over Engelse literaire figuren. (Zie noot 22.)  
 In april 1921 verhuist hij vanuit Den Haag naar het meer landelijke Zeist, waar hij, 
drieënzeventig jaar oud, op 23 december van het volgend jaar komt te overlijden. Zijn tien jaar 
jongere weduwe overleeft hem nog 21 jaar. Ze overlijdt op 1 februari 1944 te Driebergen. 
  
5. Ten Bruggencate als onderwijsman 
 
5.1 Inrichting van het onderwijs en de inspecteursfunctie  
 
Meteen aan het begin van zijn onderwijscarrière geeft Ten Bruggencate al blijk van algemene 
belangstelling in de inrichting van het onderwijs. Met nog geen jaar ervaring als talenleraar op een 
gymnasium voelt hij zich, ook natuurlijk steunend op zijn vijfjarige periode als leraar aan een 
Hogere Burgerschool, al geroepen zijn zegje te doen over doel en omvang van het onderwijs in 
de moderne talen aan dit schooltype.21 De rechtstreekse aanleiding is de aanstaande 
inwerkingtreding van de in 1875 aangenomen Wet op het Hooger Onderwijs en de opmerkingen 
die daarover zijn gemaakt in de Tweede Kamer.  
 In het voorontwerp was voorgesteld dat, net als dat bij de RHBS al het geval was, ook het 
onderwijs in de letterkunde van de moderne talen deel uit zou maken van het 
Gymnasiumprogramma, maar dat onderdeel blijkt nu uit het wetsvoorstel geschrapt. Prof. 
Jonckbloet, sprekend namens de Commissie van Rapporteurs, laat weten: „Bij de uitheemsche 
talen hebben we de letterkunde laten vallen. Wij wenschen niet, dat er een afzonderlijke cursus in 
gegeven worde‟. Wel neemt hij aan dat er in het programma „gelegenheid te over‟ zal zijn om de 
aandacht van de leerlingen te vestigen op de litteraire ontwikkeling van het land, waartoe de 
auteur die hen ter lezing is gegeven behoort. De minister stelt zich achter deze beperking en 
adstrueert zijn standpunt nog met zijn kenschets van de gebruikelijke inhoud van het letterkunde-
onderwijs aan de HBS‟en als „een overzicht van de geboorte, het overlijden en de voornaamste 
werken der groote schrijvers, meer kan het niet zijn‟. En dat is volgens de minister „eene kennis, 
die niet te versmaden is, maar zij kan tot de algemeene ontwikkeling slechts weinig bijdragen‟ (De 
Schoolbode, 1879: 384-385).  
 Tegen de voorstelling dat dit letterkunde-onderwijs enkel zou kunnen bestaan uit, zoals hij dit 
nu uitdrukt, „eene vervelende, niets goeds afwerpende, dorre opsomming van geboorte- en 
sterfjaren met de respectieve schrijvers en hun werken‟ (ibid., 387), komt Ten Bruggencate in het 
geweer. Wenselijk en zeker ook mogelijk is volgens hem specifieke aandacht voor „de 
vaandeldragers op letterkundig terrein, de coryphaeën der literatuur,de mijlpalen op den weg naar 
de beschaving‟. Als voorbeeld noemt hij „mannen als Bacon, Lessing, Shakspere, Pope, Rousseau, 
Voltaire (waartoe zou ik voortgaan met opnoemen?)‟, die geplaatst dienen te worden „zooveel 
mogelijk in de lijst van hunnen tijd‟ (387-388).22 Het is de leraar die hier „perspectief [moet] 
brengen in de schilderij‟, want „[d]it doet een handboek in den regel en uit den aard der zaak niet, 
vandaar‟, zo gaat hij voort, „mijn afkeer, mijn weerzin, zoodra handboeken op de proppen 
komen‟ (389). Hier zien we dus tegelijk een didactische noot opduiken. Hij besluit met de passage 
 

                                                 
21  Zie „De moderne talen aan de gymnasia‟, De Schoolbode (1879) 376-391. Het is gesigneerd Hoorn, 6 Aug. 1879 en 
is dus kennelijk geschreven tijdens vakantie bij zijn schoonfamilie. 
22  Zijn belangstelling voor de literatuur kreeg ook uitdrukking in een aantal publicaties. Te noemen zijn „Goethe‟s 
Faust en Shakespeare‟s Tempest‟, Taalstudie 11 (1890) 85-108, en de na zijn pensionering geschreven artikelen: „Lady 
Macbeth‟, Stemmen des Tijds 6 (1917) 419-24; „De werking der verbeelding; Shakespeariana‟, Stemmen des Tijds 7 (1918) 
149-163; „Robert Browning‟, Tijdspiegel 76/3 (1919) 14-29; 93-108. 
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De vrees, [...] in de Tweede Kamer uitgesproken, dat “de nieuwere talen slechts in zooverre 
zullen geleerd worden, als noodig is, om een geleerd boek te lezen”, is niet geheel zonder 
grond. In naam van goed, degelijk, ontwikkelend onderwijs, in naam van de behoeften onzer 
leerlingen, laten wij toch om ‟s Hemels wil dien kant niet oploeven! (391).23 

 
Deze bredere maatschappelijke visie zal een belangrijke factor geweest zijn bij zijn latere 
inspecteursbenoemingen, eerst in 1893 als schoolopziener in het district Leeuwarden, en 
vervolgens in 1899 als inspecteur van het middelbaar onderwijs. In die laatste zeer 
arbeidsintensieve functie houdt hij gewetensvol het welzijn van dat onderwijs in het oog op niet 
minder dan 33 scholen.24 Onder zijn bewind worden vele nieuwe scholen opgericht en oude 
schoolgebouwen vervangen door nieuwe. Vanzelfsprekend wordt hij ook als lid benoemd in 
menige onderwijskundige staatscommissie. Berichten in Het Vaderland roemen speciaal zijn inzet 
voor het gymnastiekonderwijs.25  
 Al tijdens zijn leraarschap is hij lid van de examencommissie voor de LO.-akte Engels met 
altijd een hoogleraar als voorzitter.26 Als inspecteur klimt hij een plaatsje hoger in de hiërarchie en 
wordt hij bijvoorbeeld kort voor zijn afscheid benoemd als voorzitter van de commissie, die in 
1916, samen met een zevental hoogleraren en een redacteur van het WNT, de kandidaten zal 
examineren die „een akte van bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot het geven van M.O. in de 
Nederlandse taal en letterkunde, de geschiedenis, de aardrijkskunde, de staathuishoudkunde en de 
statistiek, en de staatsinrichting‟.27    
 
Ten slotte vereisen twee bijzondere episoden in de uitoefening van zijn inspecteursfunctie 
speciale aandacht. Behalve het conflict dat hem noopt zijn functie op te geven, is dat zijn 
opzienbarend voorstel om einddiploma‟s niet langer toe te kennen via landelijke examens, maar 
op grond van schoolbeoordeling. Hij doet dat in de brochure De eindexamens onzer hoogere 
burgerscholen. Een woord aan ouders, opvoeders en wetgevers (J.B. Wolters, 1909). 
 Als een voornaam bezwaar tegen examens voert hij aan dat daarin alleen de parate kennis 
wordt getest en de beoordeling van de veel belangrijkere „zedelijke eigenschappen‟ van de 
kandidaat – hij noemt hier: „ijver, toewijding, liefde voor de waarheid, eerbiediging van het 
rechtsgevoel‟ (p. 4) – niet aan de orde komt. Voorzover examens niet geheel gemist kunnen 
worden, zijn ze een noodzakelijk kwaad, met het nare bijeffect dat sommigen die het verdienen 
niet slagen en anderen tegen de verwachting in wel. Kunnen de scholen niet zelf het beste 
beoordelen welke leerlingen verdienen te slagen? Dan kan ook de rompslomp van het 
organiseren van de landelijke examens, die overigens wel nog nodig blijven voor de 
twijfelgevallen, worden verminderd.28 

  
 In de onderwijswereld vindt Ten Bruggencates voorstel weinig bijval. Positief reageert de 
pedagoog Jan Ligthart (1859-1916), die in de brochure aantreft „een warmte, een eenvoud, een 
oprechtheid, die weldadig aandoet. Hier is een mens aan het woord, en niet een ambtenaar‟, zo 

                                                 
23  Toch bleef die eerste doelstelling, destijds van essentieel belang voor de toekomstige student, ontegenzeggelijk de 
voornaamste. Kennismaking met de literatuur van de moderne talen was bijzaak, en was nog tijdens mijn verblijf in 
de jaren 1938-1944 aan het Stedelijk Gymnasium te Groningen zeer gering. Hoeveel daarvan plaats vond, hing geheel 
af van de mate van geïnteresseerdheid en gedrevenheid van de individuele docent.  
24  Dit getal noemt hij in Weekblad 2/37 (17 mei 1906) 989.  
25  Het bericht in Het Vaderland, medio oktober 1916 verschenen na zijn aftreden als inspecteur, memoreert: „In 
menige Staatscommissie was hij werkzaam en herkent men in het Rapport zijne hand‟. Speciaal genoemd wordt het 
Rapport-Verhey over de hervorming van het Gymnastiek-Onderwijs en de Lichamelijke Opvoeding. In dezelfde 
trant meldt later het in memoriam in Het Vaderland (27 dec. 1922): „Hij is altijd een voorvechter geweest van een 
lichamelijk goed opgevoed Nederlandsch volk en voor de beste opleiding van den gymnastiekleeraar‟. 
26  Vgl. boven noot 18. 
27  Aldus het bericht, overgenomen uit de Staatscourant, in Weekblad 13/4 (28 sept. 1916) 158. 
28  Ten Bruggencates klacht over de buitensporige belasting die de organisatie van de examens voor hem als 
inspecteur meebracht, beslaat niet minder dan zes pagina‟s. 
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constateert hij.29 De reactie in het Weekblad bestaat uit een samenvatting, die wel enkele pertinente 
vragen stelt over uitvoeringsdetails en aanleiding ziet voor verdere discussie, maar vooralsnog 
geen stelling neemt voor of tegen.30 Dat gebeurt wel in De Gids, waar Ch. M. van Deventer (1870-
1931) het voorstel op een aantal kernpunten principieel bestrijdt.31 Hij wijst op de te verwachten 
subjectieve toevalligheid van de schoolbeoordelingen, is het niet eens met enkele naar zijn 
mening tendentieuze interpretaties van de bestaande toestand en zet ook vraagtekens bij bepaalde 
conclusies die Ten Bruggencate meent te kunnen trekken uit door hem opgevoerde cijfermatige 
gegevens. Ook kan naar zijn mening eenheid van oordeel slechts worden gewaarborgd door het 
houden van landelijke examens, die hij zonder reserve beschouwt als „een noodzakelijk goed‟. 
Minpunten in de uitvoering dienen volgens hem te worden ondervangen niet door afschaffing 
van de examens, maar door verbeteringen in de organisatie ervan.  
 Achteraf verbaast men zich over het absolute vertrouwen dat hier werd gesteld in persoonlijke 
oordelen. Als we uit deze brochure mogen concluderen dat Ten Bruggencate in zijn bezorgdheid 
over het welzijn van de schooljeugd het hart op de rechte plaats had, dan schoot hij met zijn 
voorstel, dat in zijn consequenties onvoldoende was doordacht, uit bestuurlijk oogpunt toch te 
kort. Is het ook niet zo, dat wie voor een examen slaagt in verheugende mate blijk heeft gegeven 
van de zedelijke eigenschappen vlijt en toewijding? Ten Bruggencates voorstel blijkt terecht niet 
te worden opgepakt. 
 Ingrijpender is Ten Bruggencates conflict met het ministerie over de nieuwe inrichting van het 
RHBS-programma, dat hem noopt voortijdig zijn ontslag in te dienen. Hij ziet hierin zijn 
functioneren als inspecteur namelijk op onaanvaardbare wijze aangetast. De nieuwe regeling 
maakt het onmogelijk dat leerlingen aan het einde van het derde jaar de school kunnen verlaten 
met een zodanig afgeronde opleiding, dat ze goed voorbereid het beroepsleven binnen kunnen 
treden. Niet alleen Ten Bruggencate, maar ook de andere inspecteurs vinden dat die mogelijkheid 
uit maatschappelijk oogpunt niet verloren mag gaan. De autoriteiten nemen daarentegen het 
standpunt in, dat dergelijke tussentijdse uittreders niet op de 5-jarige HBS thuis horen. Bijzonder 
onverantwoordelijk, zo vinden de inspecteurs, is de gelijktijdige introductie in de vierde klas van 
zeven nieuwe vakken. Omdat, zo wordt ingeschat, veel gemeentelijke HBS‟en niet met de nieuwe 
regeling mee zullen willen gaan, wordt ook de wenselijke landelijke eenheid van de HBS-
programma‟s op het spel gezet.  
 Nadat hij zijn ontslag heeft ingediend – het wordt hem met ingang van 16 oktober 1916 eervol 
verleend met dankzegging voor bewezen diensten – vindt hij het nodig nog eens uitvoerig uiteen 
te zetten wat hem zo geheel onjuist was voorgekomen. Hij doet dit in een brochure, gedateerd 27 
oktober 1916, met de titel Ons middelbaar onderwijs en de jongste beschikkingen. Een woord aan allen, die in 
den bloei van onze H.B.-Scholen belang stellen (Tiel: D. Mijs, 1916). Zijn kritiek op het recent opgelegde 
onderwijsplan plaatst hij in het bredere kader van wat hij in algemene zin wenselijk acht voor het 
onderwijsprogramma van de RHBS. De redactie van het Weekblad vindt de inhoud belangrijk 
genoeg om die uitvoerig samen te vatten in het nummer van 16 november 1916 (p. 425-427). De 
redactie besluit met: „Ziedaar de belangrijke brochure in hoofdstukken weergegeven; zij moet 
ieders levendige belangstelling wekken‟ (p. 427). Dat Ten Bruggencates bezwaren in het 
onderwijsveld worden gedeeld, blijkt als het van regeringswege ingestelde „normaalprogramma‟ 
wordt besproken op lerarenvergaderingen in verschillende delen van het land.32  

                                                 
29  J. L., „Als dat eens gebeurde!‟, School en Leven 11/1 (1909) 5-7. Het citaat staat in kolom 7.  
30  C.W.B. Ingenhoes, „De Brochure van den heer Ten Bruggencate‟, Weekblad 6/8, 21 okt. 1909, 223-226. 
31 Ch. M. van Deventer, „Vóór het eindexamen. Onuitgesproken Rede‟, De Gids, 74 (1910) 1e deel, 122-39. Charles 
M. van Deventer, van 1897 tot 1909 leraar scheikunde aan het Gymnasium Koning Willem III te Batavia, was een 
veelzijdige figuur. Hij had tevens een diepgaande kennis van de klassieke talen en onderhield persoonlijke banden 
met verschillende „Tachtigers‟. Zijn publicaties beslaan al deze gebieden. Zie over hem Harry G.M. Pricks artikel in 
het Biografisch Woordenboek van Nederland, derde deel (1989) 141-142.  
32 Zie bijvoorbeeld het verslag van de vergadering van het Departement Noord-Holland (Weekblad, 13/20, 18 jan. 
1917, 707-710) en dat van de vergadering van het Centraal Departement (Weekblad., 13/21, 25 jan. 1917, 750-753).  
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 De brochure krijgt nog een wat gênante nasleep. Vol onbegrip hoe toch het zwaarwegend 
advies van de inspecteurs in de wind geslagen had kunnen worden, had Ten Bruggencate daarin 
ook zijn wantrouwen geuit over de rol die daarbij was gespeeld door de „Vereeniging tot 
Vereenvoudiging van Examens en Onderwijs‟, kortheidshalve de „Vereeniging V.E.O‟, een van de 
organen die waren gevraagd om advies over de voorstellen uit te brengen. Als kwade genius zag 
hij hier vooral de persoon van J.F. Niermeijer (1866-1923), de voorzitter van die vereniging.33 
Omdat deze beschuldiging ook onderdeel was geweest van de samenvatting van de brochure in 
het Weekblad, krijgt de V.E.O. gelegenheid voor een reactie. Daarin wordt enige duidelijkheid 
verschaft over hoe de adviesprocedure is verlopen. 
 Als Ten Bruggencate dan hoort dat de zaak wat anders ligt dan hij zich had voorgesteld, 
noemt hij – met de zaak zelf heeft dit eigenlijk niets te maken – in zijn weerwoord toch ook nog 
even twee eerdere gelegenheden waarbij hij Niermeijer meende te kunnen beschuldigen van 
„bemoeizucht‟, en „niet ambtelijk‟ optreden. Niermeijer deelt dan mee dat hijzelf niet van plan is 
met modder te gooien en laat het daarbij. Ook in zijn korte „Slotwoord‟ vindt Ten Bruggencate 
het nodig de persoonlijke vendetta tegen Niermeijer nog voort te zetten. Hij concludeert, op voor 
hedendaagse lezers onduidelijke gronden: „Wat onder beschaafden en hooggeleerden als 
algemeen geldig en gepast wordt beschouwd, heeft niet zijne instemming. Ik wist dat al geruimen 
tijd; nu weten de lezers het ook‟.34 Ten Bruggencates optreden lijkt hier gestuurd door een weinig 
ter zake doende obsessie met wat als fatsoen dient te gelden. 
 In deze tijd viel onderwijs nog onder Binnenlandse Zaken. Ten Bruggencate had in zijn 
brochure gepleit voor benoeming binnen het ministerie van een speciale ambtenaar voor 
onderwijszaken. Daarin werd ruimschoots voorzien, toen in 1918 een zelfstandig ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd opgetuigd.  
 Ruim een maand voor zijn ontslagname als inspecteur voert Ten Bruggencate nog het woord 
bij de officiële opening op 6 september 1916 van de HBS voor Meisjes te Arnhem, „een echte 
meisjesschool [...], waar ijverig gearbeid wordt aan de ontwikkeling van alle vrouwelijke gaven‟.35 
Het berichtje daaromtrent in het Weekblad geeft geen indicatie over de inhoud van zijn betoog, 
maar dat hij van harte heeft meegewerkt aan de oprichting van deze onderwijsinstelling lijdt geen 
twijfel. Dat hij enige reserve koesterde over het gezamenlijk onderwijs aan meisjes en jongens in 
de leeftijd van 15 tot 18 jaar, de levensfase waarin de puberteit zich manifesteert, blijkt uit een 
artikel dat hij enige tijd later publiceert in School en Leven, het Weekblad voor Opvoeding en 
Onderwijs in School en Huisgezin.36  
 Hij ziet een gevaar in een al te vrije omgang tussen de seksen. „Worden er [op school] niet 
meer briefjes gewisseld dan met de belangen der jeugd vereenigbaar is? En gaan – als natuurlijk 
gevolg der co-educatie, ook buiten de leerzalen de seksen niet meer met elkander om dan goed en 
practisch is‟, zo vraagt hij zich af? (kol. 402).  
 In het onderwijs, zo zegt hij verderop, vertoont het meisje, „met minder weerstandsvermogen 
bedeeld dan de jongen‟, dus eerder vermoeid, daardoor „minder geschiktheid voor langen 
geestelijken arbeid‟. Ze beleeft ook de puberteit intenser dan de jongen en door „een krachtigen 
wil en onmiskenbare ambitie‟ kan zij weliswaar de gevolgen daarvan voor het schoolwerk „tijdelijk 
wegnemen en schijnbaar overwinnen‟, maar het valt niet te ontkennen dat „die grotere inspanning 
zich later wreekt op het zoo fijne zenuwgestel van de vrouw‟ (kol. 403).  

                                                 
33 J. F. Niermeijer werd in 1909 benoemd tot hoogleraar geografie aan de universiteit van Utrecht. Zijn naam, nu 
Niermeyer gespeld, is vooral bekend gebleven als mede-auteur van de Bos-atlas, waarvan hij voor J.B. Wolters in de 
periode 1904-1922 de 16de – 22ste druk bezorgde.  
34 „Mijn slotwoord‟, Weekblad, 13/31 (5 april 1917) 1132. Daaraan vooraf gingen achtereenvolgens „V.E.O.: een 
woord van verweer‟, Weekblad, 13/20 (18 jan. 1917) 722-724; „Advies van V.E.O.‟ (= Ten Bruggencates reactie), 
Weekblad, 13/22 (1 febr. 1917) 810-811; „De aanval van de heer Ten Bruggencate op V.E.O.‟, Weekblad, 13/27 (8 
maart 1917) 995-998.  
35 Aldus het bericht in Weekblad, 13/2 (14 sept. 1916) 82-83.   
36  „Meisjes en jongens‟, School en Leven, 18/26 (22 febr. 1917) kol. 401-406.  
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 Met het oog op de verschillende geaardheid van de seksen geeft hij het volgende advies: „Werk 
bij de opvoeding en vooral ook bij het onderwijs, meer op het gevoel bij de jongens, meer op de 
rede en de logica bij de meisjes‟. Typerend voor een bepaalde denkwijze in die dagen is de 
volgende onmiddellijk aansluitende passage: 
 

Want bij [de meisjes] laat de logica – juist om haar meer gevoeligen aanleg – veel te wenschen 
over. Zij denken bij sprongen, verwaarlozen de verbindende schakels, en komen zoo tot de 
zonderlingste conclusies. Zij springen verder bij elke redeneering gaarne van den hoofdweg af, 
en slaan zijwegen in, die niet naar het zorgvuldig gestelde doel voeren. Daarom is er met 
meisjes – en vrouwen? – zoo moeilijk te redeneeren. Zij vinden altijd, dat dingen, die in het 
oog van den man er alles toe doen, er niets mee te maken hebben, en omgekeerd. Het is dus 
zaak, om die heerlijke gave van het gevoel, waarop de vrouw zich mag beroemen, de rem aan 
te leggen, opdat de woekerplant der Sentimentaliteit niet alles verdrukke en onvruchtbaar 
make (kol. 404). 

 
Hij trekt uit dit alles de conclusie dat „de vakken, waarbij òf het gevoel, òf de strenge logica op 
den voorgrond treedt, voor beide geslachten op verschillende wijze moeten worden behandeld‟ 
(kol. 405). En daaruit volgt tevens, zo laat hij weten, dat hij „geen onvoorwaardelijk voorstander 
[is] van “meisjes en jongens in één klasse”‟, vooral niet in de hogere klassen van de middelbare 
school (kol. 406). 
 
5.2. Ten Bruggencate als leraar: didactische principes 
 
Hoe hij op de middelbare school les gaf , heeft Ten Bruggencate uitvoerig uiteengezet in een 
reeks bijdragen onder de titel „Over Taalonderwijs‟, waarvoor plaats werd ingeruimd in de tweede 
jaargang van het Weekblad (1905-1906).37 Het verslag van zijn onderwijservaringen geeft ook 
inzicht in zijn karaktereigenschappen, zodat we hem in deze stukjes als persoon beter leren 
kennen. Hij schrijft ze in vrije ogenblikken van zijn wekelijkse spreekuur als inspecteur.38 Zijn 
drukke werkkring staat hem echter niet toe „meer dan twee uur per week aan dit registreeren 
mijner ervaringen te besteden‟. Tijd voor discussie heeft hij dan ook niet: „Wat de lezer niet 
meent te kunnen gebruiken, late hij liggen; als hij slechts den lust medeneemt, steeds te denken, 
hoe zijn onderwijs vruchtbaarder kan worden, en de fouten der leerlingen grootendeels op zijne 
rekening te nemen, is mijn werk meer dan genoeg beloond‟, zo besluit hij de derde aflevering (p. 
1083). 
 Zijn pedagogische vorming, zo zegt hij, ontving hij na zijn achttiende jaar als assistent bij zijn 
bewonderde leermeester H.G. Roodhuyzen (1833-1910). Als hij in 1873, kort voor zijn 24ste 
verjaardag, te Hoorn als leraar Duits en Engels voor het eerst les gaat geven op een middelbare 
school, richt hij zijn onderwijs in volgens een enigszins gewijzigde “methode van Roodhuyzen” 
(p. 1037). Dat betekent dat hij de levende taal als uitgangspunt neemt. In die zin onderschrijft hij 
de hoofdprincipes van de directe methode, maar hij handelde zo al, zo merkt hij op, voordat 
Gouin (1831-1898) en Berlitz (1852-1921) op het toneel verschenen. Deze figuren konden hem 
dan ook weinig nieuws vertellen, en daarbij heeft hij ze ook niet door dik en dun willen volgen (p. 
1036). Hij zweert bepaald niet bij één methode; zo presenteert hij een regel, al naar het uitkomt, 
soms inductief, dus afgeleid uit eerst verzamelde voorbeelden, soms als dat handiger is, deductief, 
met voorbeelden als illustratie. Hij heeft, zo zegt hij, „nooit veel resultaat van de enkele inductie 
gezien: onzekerheid, aarzeling, weinig nauwkeurig weten gaan er dikwijls mede gepaard, en ik 

                                                 
37  Zie de nos. 37 (17 mei 1906), 988-995; 38 (24 mei 1906) 1035-1040; 39 (31 Mei 1906) 1078-1083; 40 (7 juni 1906) 
1098-1105; 41 (14 juni 1906) 1128-1134; 42 (21 juni 1906) 1153-1159; 43 (28 juni 1906) 1193-1199; 44 (5 juli 1906) 
1239-1245; 45 (12 juli 1906) 1268-1274. 
38 Hoewel hij een bepaalde indeling qua onderwerp aanhoudt, veroorlooft hij zich talrijke zijsprongen. Zoals blijkt 
uit de aangegeven paginanummers, heb ik zijn inhoudelijke opmerkingen naar eigen inzicht gerangschikt.   
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betwijfel of de voorstanders er van haar steeds consekwent toepassen‟ (p. 992). Constaterend dat 
we zo zachtjes aan weer in kalmer regionen zijn aangekomen, steekt hij ergens nog even de draak 
met wat hij als excessen van de directe methode zag: „Grammatica was uit den boze; thema‟s 
laten maken was eene misdaad begaan aan het kind; eene simpele vertaling in of uit de vreemde 
taal was majesteitsschennis, en zoo meer‟ (p. 1193). De docent moet zo vroeg mogelijk beginnen 
met zelf in de klas de vreemde taal te spreken: „zoodra de leerlingen maar ¾ van ‟tgeen de leeraar 
spreekt, verstaan, moet [deze] worden gebruikt‟ (p. 1038). 
 Hoe hij zijn lessen inricht zet hij op allerlei punten gedetailleerd uiteen. Met de uitspraak moet 
meteen worden begonnen. De leerlingen moeten alle klanken van de vreemde taal feilloos leren 
produceren. Als de leraar daarvoor de nodige maatregelen neemt, moet dat ook kunnen lukken. 
Als ondersteuning bij het lezen van woordvormen en teksten wordt het klankschrift 
ingeschakeld, met steeds hetzelfde teken voor dezelfde klank. Om verwarring tussen klankschrift 
en spelling tegen te gaan, wordt de spellingvorm er op het bord steeds bijgeschreven. Bij alle 
lessen wordt het schoolbord trouwens intensief gebruikt: het oog ziet dan wat het oor hoort (p. 
990-992). 
 Woordenschat en idioom worden geleerd uit het leesboek. Als voorbeeld wordt de 
behandeling van een passage uit Sterne‟s Tristram Shandy opgevoerd (p. 1098-1105), genomen uit 
de bekende bloemlezing van Herrig.39 Dit voor de leerlingen die al „een jaar of anderhalf jaar‟ 
Engels geleerd hebben. Leerlingen moeten te kennen geven welke woorden of passages ze niet 
kennen of begrijpen, en de leraar geeft dan uitleg en geeft verdere aanvulling ter vergroting van 
de woordenschat. Welk soort taalmateriaal in het allereerste begin wordt aangeboden, wordt niet 
gezegd. In Hoorn werden zinnetjes op het bord geschreven en ook Ten Bruggencates Introduction 
to English Conversation (1878), waarover later meer, kon vanaf het moment van verschijning in de 
behoefte voorzien. Opdat de kennis van wat ter sprake is gekomen niet verloren gaat, moeten de 
punten in kwestie in de laatste tien minuten van de les, onder strakke leiding van de docent, 
worden genoteerd in het „schrijfboek met stijven omslag‟, dat iedere leerling bij zich heeft.  
 „De aanteekeningen, telkens na eene leesles gemaakt, bevatten zóóveel, en maken den leerling 
bij geregelde repetitie zóó vast, dat inderdaad het opzettelijk vertalen met het oog op het examen 
zal kunnen worden nagelaten‟ (p. 1131-1132). „Zóó opgevat, staat het onderwijs, en dat moet 
ook, bóven het examen. Al dat onpaedagogische gedoe, om de leerlingen, die door eigen leeraars 
– of collega‟s althans – beoordeeld worden, op zekere deelen te drillen, acht ik uit den booze‟ (p. 
1133).40 
 De opgedane kennis van de levende taal dient te worden ondersteund door het aanleren van 
een aantal essentiële grammaticale regels. Voor dit doel heeft Ten Bruggencate in 1885 en 1886 
twee boekjes het licht doen zien, waarin eerst de hoofdzaken van de Duitse en het volgend jaar 
die van de Engelse grammatica zijn beschreven. Het zijn bewust beperkt gehouden werkjes van 
zo‟n 60 bladzijden, waarin de leerlingen gemakkelijk thuis raken. „Eén oefening per week in de 
eerste twee of drie klassen is voldoende‟ (p. 1195-1196). Aan kennis van deze regels wordt ook in 
de hogere klassen blijvend aandacht besteed. Kennis van de grammatica is dus niet uitgangspunt, 
maar een soort „noodzakelijk kwaad‟ (p. 1194). 
 Wat het schriftelijk gebruik van de taal betreft, is het maken van een opstel voor de leerlingen 
te hoog gegrepen. Als het al eens gebeurt, dan moet dat gezamenlijk in de klas worden 
voorbereid door eerst een onderwerp te kiezen en dan daarvoor de bouwstenen aan te dragen (p. 
1153-1159). Ook het maken van thema‟s moet strak worden geleid. Ter vertaling worden 
voorgezet „heldere, niet ingewikkelde, dus licht begrijpelijke en onmiddellijk aansprekende 

                                                 
39  Dit omvangrijke werk van circa 700 pagina‟s werd, ten gebruike op Duitse scholen, in 1850 samengesteld door 
Ludwig Herrig (1816-1895). In 1904 verscheen een inhoudelijk sterk gewijzigde versie van de hand van Max Förster 
(1869-1954), waarin 30 van de 80 eerder opgenomen Engelse auteurs waren vervangen door 47 nieuwe die inmiddels 
van groter belang werden geacht. Het boek werd ook in Nederland veel gebruikt. 
40  Hier zien we een kiem van de boven besproken brochure (1909), die afschaffing van de schoolexamens bepleitte 
en slagen of zakken overliet aan het oordeel van de docenten.  
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zinnen‟, waarin de taalvormen kunnen worden vastgelegd. „Of de zinnen nu mooi zijn, doet er 
heel weinig toe, maar wel, of ze pregnant zijn, zoodat ze iets illustreeren, dat voor het juist 
schrijven der taal moet worden geweten‟ (p. 1240). 
 Vanaf de vierde klas moet de liefde voor de letterkunde worden bijgebracht. Dat kan gebeuren 
in de tijd die overblijft van het noodzakelijk bijhouden van de grammatica, het doen maken van 
een vertaling of een opstel. Aan die laatste onderwerpen wordt slechts beperkt tijd besteed. De 
lectuur moet niet door allerlei andere dingen, vooral niet grammatica, worden onderbroken (p. 
1268). Uit de bloemlezing worden uit verschillende perioden karakteristieke stukken gekozen, die 
door de leraar in hun tijd worden geplaatst en van commentaar voorzien. Het leren van losse 
namen en jaartallen heeft geen zin. Als een volledig werk wordt gelezen, dan kieze men een 
toneelstuk, omdat de leerlingen zich daar gemakkelijker mee kunnen identificeren. Kennismaking 
met de literatuur heeft een belangrijke vormende waarde, of in Ten Bruggencates eigen woorden: 
„Het wekken van belangstelling voor het karakteristieke en individueele heeft eene groote 
opvoedende kracht‟ (p. 1270-1271). 
 
Uit deze persoonlijk getinte reminiscenties komt Ten Bruggencate te voorschijn als een zeer 
betrokken leraar, die steeds probeert zijn onderwijs te verbeteren als de resultaten daarvan niet 
naar wens zijn. Wat bereikt moet worden en hoe dat volgens hem in de schoolpraktijk het best 
zou kunnen, heeft hij hier in detail uiteengezet, daarbij met afschrikwekkende voorbeelden tevens 
signalerend – hij steunt hier op zijn ervaringen als inspecteur – hoe het niet moet. De leraar dient 
zich volledig in te zetten: in zijn streven naar het ideale is hij „een denkende kunstenaar‟, die zich 
onderscheidt van de collega, die routinematig „de jongens behoorlijk heeft leeren beheersen‟ (p. 
989). Deze laatste kan wellicht zonder veel moeite vier uur achter elkaar les geven, maar „[a]ls de 
intensiteit van het gegeven onderwijs de vier uren voor ons niet tot acht maakt, is de 
leraarsbetrekking de gemakkelijkste broodwinning‟ (p. 993).  
 In zijn streven naar maximale effectiviteit van de kennisoverdracht houdt hij alles strak in de 
hand. Dat leerlingen zelf op mogelijk onnauwkeurige en slordige wijze aantekening zouden 
houden van wat de leraar in de les vertelt, is onaanvaardbaar. Wat aan het eind van de les 
gezamenlijk van het schoolbord in het schrijfboek is overgenomen, wordt in een snelle rondgang 
door de klas op netheid gecontroleerd.  
 Ook kan men leerlingen beter niet zelf thuis een passage laten prepareren of een vertaling 
laten maken. Dan wordt er, zoals hij bij zijn eigen kroost heeft kunnen constateren, maar wat 
doelloos in een woordenboek heen en weer gebladerd. „Laat ik zelf, zeker in de laagste drie 
klassen, het woordenboek zijn‟, zo heeft hij geconcludeerd. Eerst het adagium aanhangend: “zelf 
moet ge‟t zoeken, zal het voor het leven waarde hebben”, heeft hij beseft „dat dit voor mannen 
geschreven woord kwalijk op kinderen toepasselijk is, die in de eerste plaats leiding behoeven‟ (p. 
1104). In tegenwoordig spraakgebruik zou men hem een „control freak‟ kunnen noemen. 
 Hij rapporteert dan ook met onverholen afschuw, hoe hij als inspecteur een klas betredend, 
eens zag hoe een leerling doodleuk het “Sportblad” op zijn tafel had, terwijl de overigens „door-
en-door ervaren docent‟ zittend aan tafel werk besprak. „Zoo iets moet niet kunnen gebeuren‟, 
vindt hij. [...] „Wat er dikwijls onder het tafelblad gebeurt, zelfs bijna onder den neus van den 
docent – het zou vermakelijk zijn dit te beschrijven, als het niet zoo droevig was‟ (p. 1158).  
 Natuurlijk heeft de docent de hoge taak de sluimerende vermogens van zijn leerlingen te doen 
ontwaken. Het einddoel van alle onderwijs is immers „ontbolstering, vrijmaking, ontplooiing‟ (p. 
1270). Aan het eind van zijn ontboezemingen gekomen., besluit hij met: „waar de belangwekking 
uitgaat van den leeraar, daar komt vanzelf de belangstelling van den leerling, en deze werkt weder 
zoo bezielend op gene, dat er een krachtig leven in de klasse is, opgewekt en blij, in plaats van 
den dooden geest, die er kan heerschen, als aan gezonde paedagogische begrippen niet wordt 
voldaan‟ (p. 1274). 
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6. Ten Bruggencate als anglist 
 
6.1. Keuze voor het Engels: een moeizame start 
 
 Zoals gezegd, gaf Ten Bruggencate onderwijs zowel in het Duits als in het Engels, de talen 
waarvoor hij zich op een bepaald moment een middelbare bevoegdheid had verworven. Wie zijn 
geschriften leest, krijgt de indruk dat hij in die eerste taal uitstekend thuis is. In zijn recensie van 
Henry Sweets Elementarbuch ontziet hij zich niet diens Duits te verbeteren41 en in een zeer 
kritische recensie van een Duitse schooluitgave van Dickens‟ Christmas Carol, bezorgd door een 
zekere Dr. G. Tanger, geeft hij voor diens woordverklaringen niet zelden een juister Duits 
alternatief.42 Wat verder opvalt is dat hij graag een Duits woord of een Duitse uitdrukking door 
zijn betoog vlecht.43 Vergelijkbare Engelse citaten of citaatvormen gebruikt hij daarentegen nooit.  
 Wat hem deed besluiten zich in het Engels te specialiseren is niet bekend. Zag hij dit als een 
uitdaging, of zag hij hier voor zichzelf misschien betere toekomstperspectieven? De kennis van 
het Engels was in Nederland lange tijd geringer dan die van het Frans en het Duits. Dit gold 
vooral voor het mondeling aspect van het spreken en verstaan, over het peil waarvan vooral de in 
Nederland werkzame Engelse native speaker B.S. Nayler nog tot omstreeks 1850 zijn beklag 
deed.44 Zoals blijkt uit zijn publicaties, kost het ook Ten Bruggencate de nodige moeite zich de 
finesses van het Engels meester te maken.  
 Met zijn allereerste leerboekje Introduction to English conversation, for the use of hoogere burgerscholen en 
uitgebreid lagere scholen (Groningen: W. Versluys, 1878), maakt hij zelfs een ronduit valse start. 
Exemplaren van dit werkje zijn niet bewaard gebleven, maar we komen iets te weten over de 
inhoud uit de recensie van zijn acht jaar oudere collega-anglist C. van Tiel (1841-1904).45 Deze 
Leidse leraar is ernstig geschrokken van het daarin gehanteerde Engels en geeft, na het boekje 
slechts vluchtig te hebben doorgenomen, ter illustratie een lijstje van tien ongerechtigheden in de 
Voorrede, die „weinig beter is dan vertaald Hollandsch‟, en van 26 in het oefenmateriaal. 
Hieronder bevinden zich ware gruwelijkheden, waarvan ik er hier slechts enkele wil noemen. Het 
voorwoord laat weten dat de leerlingen „must be taught to usure with one word as much as 
possible‟. Ten Bruggencate heeft kennelijk in een woordenboek „woekeren‟ opgezocht en 
daarvoor het niet meer gebruikte „to usure‟ gevonden. Wat hij bedoelde, denkt Van Tiel, is „make 
the most of‟. Foutief Engels is ook volop aanwezig in de oefeningen. We vinden daar 
bijvoorbeeld een aantal zinnen waarin een voltooide tijd gebruikt wordt bij de tijdsbepaling 
„yesterday‟, een grammaticale zonde die doorgaans snel wordt afgeleerd. Van totale onkunde met 
het gesproken Engels getuigt ook het zinnetje: „Boys, get awake, the sun rides high!‟. Ten 
Bruggencate schijnt de uitdrukking „wake up‟ niet te kennen, en zal het tweede stukje zijn 
tegengekomen in verheven literaire stijl. Dit boekje lijkt eerder het werk van een kandidaat die 
terecht is afgewezen voor de L.O.-akte, dan van iemand die „een schitterend M.O. examen‟ heeft 
afgelegd.46  

                                                 
41  De recensie van Sweets Elementarbuch des gesprochenen Englisch (Oxford, Leipzig, 1885) staat in Taalstudie 8 (1887) 
18-22. Hij vindt dat Dr. Wilh. Scholle, die de tekst voor publicatie heeft gecontroleerd, een aantal met name 
genoemde ongerechtigheden niet had moeten laten passeren (ibid. 21-22).   
42  Ten Bruggencates bespreking is te vinden in Taalstudie 10 (1889) 22-30. Ook in andere publicaties in dit tijdschrift 
brengt hij zijn kennis van het Duits te pas. Over wat zich ontwikkelde tot een „affaire Tanger‟ zie beneden 6.4.3. 
43  Van zeer vele gevallen, noem ik noem er slechts twee. Zo heeft hij het over het onderzoeken van de kennis van 
„leerlingen, die van andere scholen “hergeschneit” kwamen‟ (Weekblad, 2/39, 31 mei 1906, 1080). Als hij in het 
voorwoord (december 1922) bij een nieuwe editie van zijn schooluitgave van Dickens‟ Christmas Carol toegeeft dat hij 
aanvankelijk een bepaalde passage verkeerd had geïnterpreteerd, zegt hij: „Ik heb er te veel achter gezocht (zu viel 
hineingeheimniszt)‟.   
44  Zie over hem Wilhelm (2005: 49-51). Zijn vermoedelijke leefjaren worden gegeven als 1795-1872.  
45 Deze is te vinden in het onderwijsblad De Wekker, 1878/20 (9 maart) 1-2. Van Tiel, die net als Ten Bruggencate 
zelf, later bijdragen leverde voor het tijdschrift Taalstudie (1879-1890), had toen al een English grammar for schools and for 
self-teaching (1873) en een leerboek met vertaaloefeningen (1877-1878) op zijn naam.   
46 Zoals vermeld in het in memoriam in Het Vaderland.   
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 Hier is dus nog werk aan de winkel en twee jaar later verschijnt onder de titel Introduction to the 
English Language een gewijzigde tweede druk. De aanstootgevende lange inleiding is geschrapt en 
de oefeningen zijn van fouten ontdaan. Maar een enkele frasering in de in het Engels gestelde 
Preface blijft nog wat vreemd aandoen.47 Hoe hij vervolgens zijn kennis van het Engels uitbreidt 
en verdiept, en die dan met anderen deelt, kunnen we nagaan aan de hand van zijn bijdragen aan 
het nieuw opgerichte tijdschrift Taalstudie. Het zijn ten dele vooroefeningen voor de studieboeken 
die hij gaat publiceren. Het Engels dat hij in die werken hanteert – het loopt veelal over geijkte 
paden – voldoet aan de eis. Daarentegen is het Engels dat hij in vrijere uiting gebruikt nog lange 
tijd weinig idiomatisch en soms ronduit foutief.  
   
6.2. Ten Bruggencate en het tijdschrift Taalstudie (1879-1890) 
 
Nader aangeduid als Tweemaandelijks tijdschrift voor de studie der nieuwe talen, voorziet het nieuw 
opgerichte Taalstudie duidelijk in een behoefte. Velen leveren hun bijdragen, en zo telt de eerste 
jaargang ten slotte tegen de 400 pagina‟s, een omvang die in de volgende jaren gehandhaafd blijft. 
Het blad heeft voor elke talensectie een eigen redacteur: F.J. Rode (1844-1921) voor het Frans, C. 
Stoffel (1845-1908) voor het Engels en Taco de Beer (1838-1923) voor het Duits. Rode, een 
Franstalige Zwitser, geboren te Payerne, was een collega van Stoffel aan de Openbare 
Handelsschool te Amsterdam en zal door hem zijn meegebracht.48 Met bladen oprichten als een 
van zijn hobby‟s, was Taco de Beer mogelijk de voornaamste initiatiefnemer. Uit zijn 
levensbericht komt hij te voorschijn als een nogal rusteloze figuur met een rijkgevuld leven, 
waarin hij veel in gang zet, maar dat niet altijd blijft begeleiden.49 
 De Voorrede (p. 3-4) van het eerste nummer laat weten dat het blad zich denkt te richten tot 
een publiek dat zijn wetenschappelijke kennis van de taal wil vergroten. Dat zal vooral hebben 
bestaan uit leraren in het voortgezet onderwijs en degenen die dat door aktenstudie willen 
worden, en daarom wordt ook aandacht besteed aan de praktijk van het onderwijs. Dat laatste 
onderwerp blijft echter nogal onderbelicht.50 Het blad wordt voornamelijk gevuld met 
taalkundige artikelen van allerlei aard. Het peil daarvan is niet altijd bevredigend en bekend is de 
kritiek van de Duitse filoloog Gustav Körting (1845-1913), die in zijn Encyklopaedie und 
Methodologie der Romanischen Philologie (1884: 186-187) zegt in Taalstudie „zahlreiche entzetzlich 
unreife und dilettantische Artikel und Anfragen‟ te hebben aangetroffen. Stoffel wijst hem ten 
antwoord op het ontbreken in Nederland van een academische opleiding voor leraren in de 
moderne talen, wat betekent dat het tijdschrift nauwelijks bijdragen van academisch niveau 
ontvangt en dat het alleen praktische onderwijskundige doelstellingen kan dienen.51 
 Dat het tijdschrift wat moeite heeft zijn weg te vinden blijkt uit de redactiewisselingen die zich 
vooral in de begintijd voordoen. Een eerste probleem vormt (mede)oprichter Taco de Beer zelf, 
die zich niet aan afspraken houdt, zodat deadlines niet gehaald worden. Stoffel en zijn kompaan 
Rode willen niet meer met hem samenwerken en bieden in een brief aan de Culemborgse 
uitgevers Blom en Olivierse hun ontslag aan.52 Het gevolg is dat De Beer van het toneel verdwijnt 

                                                 
47 Bijvoorbeeld als hij zegt dat talrijke fouten en drukfouten „have disappeared‟. Waar zijn die dan gebleven, vraagt 
men zich af? Beter „have been removed‟.  
48  Rode was net als Stoffel aan deze school benoemd, toen die in 1869 van start ging en bleef daaraan verbonden 
tot 1905 (Bossevain e.a., 1922: 48). De NCC-catalogus vermeldt geen publicaties van zijn hand en al in de derde 
jaargang wordt hij als redacteur Frans opgevolgd door L.M. Baale (1835-1909). 
49  Zie Mr. M.G.L. van Loghem, „Levensbericht van Taco Hajo de Beer (18 Nov. 1838 – 12 Sept. 1923)‟, Handelingen 
en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde over het jaar 1923-1924 (Leiden: E.J. Brill, 1924) 7-16. 
Van Loghem had samen met De Beer in 1875 het weekblad De Amsterdammer opgezet.  
50 Zie voor een nadere analyse van de inhoud van het tijdschrift Wilhelm (1996: 14-16). 
51 Swaen (1910: 177-178) citeert uitvoerig uit Stoffels brief aan Körting. Körtings negatief oordeel, zoals hier 
geformuleerd, wordt geciteerd in Bunt (1964: 215) en Pak-Meijer (2009: 10).   
52 Zie hierover Pak-Meijer (2009: 10). Haar „Cornelis Stoffel, een pionier in de academische beoefening van de 
Engelse taal- en letterkunde in Nederland‟ levert een goed inzicht in Stoffels kwaliteiten als leraar en wetenschapper. 
Zie over Stoffel ook vooral het al genoemde Swaen (1910) en Bunt (1964).  
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en kortstondig wordt opgevolgd door J.J.A.A. Frantzen (1853-1923), de latere hoogleraar Duits 
in Utrecht. De met enige vertraging verschenen tweede jaargang springt in de datering een jaar 
over en draagt het jaartal 1881. Met verdere redactiewisselingen verschijnt het tijdschrift nu 
regelmatig tot en met de elfde jaargang van 1890. In het kader van dit artikel wordt alleen de 
inhoud van het Engelse gedeelte nader beschouwd. 
 Ten Bruggencate doet vanaf het allereerste begin enthousiast mee en ontpopt zich in de loop 
der tijd tot een steunpilaar van de sectie Engels. Als Stoffel in 1885 het redacteurschap om 
gezondheidsredenen wenst neer te leggen, ziet hij in Ten Bruggencate een geschikte kandidaat 
om dat van hem over te nemen. Waarschijnlijk in de eerste plaats omdat hij in hem een getrouwe 
werker in het vakgebied heeft gezien. Qua wetenschappelijke statuur staat Ten Bruggencate 
echter ver bij zijn „mentor‟ achter. Stoffel geniet ook over onze grenzen aanzien en publiceert 
veel in Duitse wetenschappelijke tijdschriften. Er worden hem in Groningen en ook in Tübingen 
en Jena professoraten aangeboden, maar die meent hij vanwege zijn gezondheidstoestand niet te 
kunnen aanvaarden. Wel verleent de Groningse universiteit hem in 1900 nog een eredoctoraat.53  
 Niets van dit alles bij Ten Bruggencate. Zijn artikelen over aspecten van de Engelse taal 
publiceert hij alleen in Taalstudie. Het materiaal ervoor ontleent hij in hoofdzaak aan zijn 
nauwgezette lectuur, ten gevolge waarvan ze doorgaans een grote hoeveelheid citaten bevatten, 
waarbij voldoende theoretische onderbouwing of uitwerking nogal eens ontbreekt. Ze beslaan 
alle terreinen benodigd voor een goede kennis van de Engelse taal: idioom, fonetiek, grammatica 
en ook een vleugje lexicografie. Wat hem bezighoudt is tevens af te lezen uit zijn besprekingen 
van nieuwverschenen boeken.  
 Hantering van idioom vereist kennis van het onderscheid tussen schijnbare synoniemen en in 
Taalstudie 4 (1883: 59-61) geeft Ten Bruggencate met „Synonyms Illustrated, etc.‟54 hiervoor een 
aanzet. Hij levert weliswaar niet steeds een verklarende toelichting bij zijn citaten, maar 
eindredacteur Stoffel houdt zich in een naschrift toch aanbevolen voor verdere bijdragen over dit 
onderwerp. Als C. Grondhoud (1852-1920) in Taalstudie 7 (1886: 21-25) een nieuwe voorraad 
synoniemen presenteert, weer in citaatzinnen zonder nadere toelichting, laat Ten Bruggencate (p. 
25-28) zien hoe het beter kan. Hij geeft nog wat extra doubletten met duidelijke uitleg van het 
verschil in gebruik, dus meer als „synonyms discriminated‟. Hier toont hij metterdaad hoe zijn 
kennis van het Engels is gegroeid. Idioom, maar nu samen met realia, komt ook aan de orde in 
toelichtingen bij Engelse dicht- en prozawerken. Aan deze geliefde bezigheid in Taalstudie neemt 
ook Ten Bruggencate volop deel. (Zie beneden 6.4.3., met noot 84.) 
 Veel van zijn bijdragen dragen grammaticale titels. Het zijn vaak verkenningen vol citaten, met 
weinig theoretische uitwerking. Als ze over „Prepositions‟ handelen kan men ze doorgaans ook 
onder idioom rangschikken. Een naïeve poging om te verklaren waarom bepaalde werkwoorden 
logischerwijze door bepaalde voorzetsels worden gevolgd, levert geen overtuigende resultaten. Er 
wordt namelijk geredeneerd vanuit een al te gemakkelijk aangenomen „ware betekenis‟ van de 
voorzetsels in kwestie.55 
 Nuttiger voor de lezer zijn de aanwijzingen in „The use of Can and May‟ (Taalstudie 3, 1882, 94-
106) en in „The use of the definite Article‟ (Taalstudie 6, 1885, 22-31), beide met de vereiste 
vergelijking met het Nederlands.  
 Hoezeer het bij Ten Bruggencate op dit moment nog ontbreekt aan verantwoorde 
grammaticale kaders zien we in de drie artikelen in Taalstudie 7 (1886), successievelijk getiteld 
„Some Remarks on the Use and Derivation of Adjectives‟56 (p. 224-232), „Stray Notes on the Use 

                                                 
53 Zie Gunning (1901: 475).  
54  Het raadselachtige „etc.‟ in de titel, een toevoeging die boven de latere artikelen van deze aard niet wordt 
herhaald, kan er op slaan dat hier en daar enige uitweiding plaats vindt.  
55  Zie „The meanings of some Prepositions, as applied in the English Language of the present day‟, in Taalstudie 2 
(1881) 143-161. 
56  Het vragen oproepende begrip „derivation‟ in de titel wordt in de volgende artikelen terecht vervangen door 
„formation‟.  
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and Formation of Verbs‟ (p. 279-285) en „On the Use and Formation of Substantives‟ (p. 348-
352).  
 Alleen het eerste artikel heeft een in algemene termen gestelde inleiding, die op naïeve wijze 
bijzondere kenmerken van de Engelse taal onder de aandacht wil brengen: 
 

It is really astonishing [...], how many ways the English language has of coining adjectives out 
of all kinds of materials. Not only the adjective and the substantive, nay even the verb (the 
infinitive, of course) and the adverb, the preposition, the pronoun and the numeral have been 
occasionally used by the best writers as adjectives. The various ways in which all these parts of 
speech may be combined into one phrasal adjective are simply astonishing; we find all kinds of 
words united into the finest harmony and fraternally assisting each other to express the quality 
[= shade of meaning?] the writer wanted for his purpose (p. 225).57 

 
Om te beginnen wordt de dan volgende reeks citaten inderdaad verdeeld onder hoofdjes die als 
titel een van de genoemde rededelen dragen: I. The Substantive (a life-and-death struggle), II. The 
Adverb (the then government), III. The Infinitive (hearsay evidence), IV. The Numeral (a three-
fourths majority), V. The Pronoun (neck-or-nothing chaps).58 Het is een oppervlakkig en eigenlijk 
weinig inzichtelijk criterium, waarbij ook het indelen van woorddelen onder een bepaalde 
woordsoort wel eens vragen oproept. Het blijkt Ten Bruggencate, zoals wel vaker, in de eerste 
plaats te gaan om het etaleren van zijn vele gevonden citaten. Op een bepaald punt laat hij de 
grammaticale indeling dan ook maar voor wat die was en besluit hij het artikel met ruim vier 
pagina‟s voorbeelden van adjectieven „which may be considered either to offer an uncouth form 
or to express a peculiar meaning‟, wat de deur open zet voor een allegaartje van wat hij denkt als 
zodanig te kunnen beschouwen. Bij de „Stray Notes‟ over de werkwoorden wordt de indeling 
gewoon opgeschort en vinden we in afwijking van de oorspronkelijke opzet als eerste twee 
categorieën „Causative Verbs‟ (p. 279) en „Forms in -ise (-ize)‟ (p. 280).                                                     
 Deze drie bijdragen roepen Körtings klacht in herinnering over de „entzetzlich unreife und 
dilettantische Artikel‟ die hij in Taalstudie aantrof. Ten Bruggencate blijft steken in het verzamelen 
van citaten en slaagt er niet in deugdelijke grammaticale kaders aan te reiken. Hij kan de lezers 
van het blad slechts aanraden zijn voorbeeld te volgen en te proberen door aandachtig lezen de 
finesses van de Engelse taal te doorgronden. In de aanhef van het hier bekeken artikel over de 
adjectieven merkt hij op:  
 

[...] I wish to impress upon my readers the undeniable fact that every student of English, if he 
reads with great attention, may compile a grammar of his own by noting down whatever 
strikes him as strange or peculiar. [We must not always swear] to the rules which all kinds of 
grammarians wish to palm off on us as well established [...](p. 224). 

 
Het idee dat zijn lezer „a grammar of his own‟ zou kunnen opstellen is wel erg vergezocht. Van 
meer werkelijkheidszin getuigt zijn streven „to impress upon the reader‟s mind the necessity of 
reading attentively, this being the only means to master the niceties of a language‟.59 

                                                 
57  We merken op dat in de eerste drie regels het begrip „adjective‟ op twee verschillende manieren wordt gebruikt. 
Het duidt niet alleen op de gebruikelijke wijze een enkel bijvoeglijk naamwoord aan, maar ook elk element, ongeacht 
van welke aard, dat een attributieve functie vervult. 
58 De laatste drie groepen tellen slechts weinig voorbeelden. Bij de woordgroepen bepaalt het laatste element de 
classificatie. Engelse woorden vervullen gemakkelijk verschillende functies. Dezelfde woordvorm kan bijvoorbeeld 
optreden als zelfstandig naamwoord en als werkwoord, als voorzetsel zowel als bijwoord. Wat dan de „basisfunctie‟ 
is, is soms moeilijk uit te maken. Is bijvoorbeeld „nothing‟ in de eerste plaats een „pronoun‟? En is het werkwoord „to 
profit‟ (p. 281) een goed voorbeeld van een zelfstandig naamwoord dat gaat optreden als werkwoord? Beide functies 
zijn al in de vroege middeleeuwen aanwezig.  
59 Deze opmerking is te vinden in de aanhef van het artikel „Notes on Adverbs, adverbial Phrases, etc.‟ in Taalstudie 
5, 1884, 75-84, een willekeurige verzameling van citaatvoorbeelden.   
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 Dat bestaande grammatica‟s onvoldoende recht doen aan het taalgebruik dat men in het 
geschreven Engels aantreft, laat hij nogmaals weten aan het eind van zijn artikel „Stray Notes on 
English Grammar‟ (Taalstudie 10, 1889, 216-22), waar hij concludeert: „These examples [...] 
involve the necessity of changing many things in our modern grammars‟ (p. 222). Wat er zou 
moeten worden bijgesteld en in welke vorm dat zou moeten gebeuren, is niet meteen te zien en 
krijgen we ook niet te horen. Wat dit betreft blijft het dus bij losse kreten. 
 Concreet is hij alleen in een vroeg artikeltje getiteld „Scraps‟ (Taalstudie 2, 1881, 107-108), waar 
hij enkele voorbeelden geeft van wat hij beschouwt als afwijkingen van „the rules generally 
occurring in grammar‟. Het gaat achtereenvolgens om het toegevoegd lidwoord in „ín the winter, 
in the autumn‟ (gevonden bij Longfellow); de overtreffende trappen „cheerfulest, wickedest, 
stupidest (sommige bij Dickens), die hadden moeten zijn omschreven met „most‟; de 
werkwoordsvormen „leaped, spake‟, waar hij „leapt, spoke‟ verwachtte en „stricken, hung‟, waar in 
de gegeven betekeniscontext „struck, hanged‟ wordt voorgeschreven; en ten slotte de vorm „who‟ 
waar „whom‟ correct zou zijn. In schoolgrammatica‟s, waar vormen worden onderwezen die veilig 
gebruikt kunnen worden, hoeven ze niet per se vermeld te worden; in meer descriptieve 
spraakkunsten zouden ze een voetnoot kunnen verdienen. 
 Vooruit te wijzen naar de toekomst lijken de drie afleveringen „Contributions to English 
Lexicography‟ in Taalstudie 4 (1883) 207-217; 6 (1885) 353-362 en 8 (1887) 147-153, de eerste in 
samenwerking met Stoffel. Van direct inhoudelijk nut voor het komende woordenboek zijn ze 
echter niet. Ze bevatten slechts citaten, vaak ter aanvulling bij Websters „Quarto‟.60 Meer ter zake 
op dit gebied zouden moeten zijn de „Notes to assist in the Translation from Dutch into English‟, 
te vinden in zes afleveringen in Taalstudie 10 (1989). Voor overname in het woordenboek hebben 
ze echter lang niet altijd de juiste vorm. Ook blijkt zeven jaar later in het deel Nederlands-Engels 
van het woordenboek niet zelden een betere vertaling te zijn gekozen. 
 Bepaald interessant zijn ook nu nog Ten Bruggencates bijdragen over uitspraak en fonetiek, 
omdat die handelen over een gebied dat nog op ontwikkeling wacht. De uitspraak van het Engels 
is een onderwerp dat Ten Bruggencate na aan het hart ligt. Doordrongen van het belang van een 
goede Engelse uitspraak, draagt hij, zoals we hebben gezien, zorg dat zijn leerlingen vanaf het 
allereerste begin de Engelse klanken leren beheersen. Aan zijn publicaties op dit gebied wordt 
speciale aandacht besteed in 6.4.2.  
 
Op Ten Bruggencates beheersing van het Engels in vrijere uiting is nog veel aan te merken. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor het paginalange stuk waarin hij in Taalstudie 6 (1885: 21) aankondigt dat 
hij het redacteurschap van de sectie Engels heeft overgenomen van C. Stoffel.61 Stilistisch en 
idiomatisch onder de maat zijn ook zijn uitvoerige recensies in Taalstudie 8 (1887: 18-26) van 
Henry Sweets Elementarbuch en Westerns Englische Lautlehre (beide 1885). Enigermate te zijner 
verontschuldiging zij gezegd dat ook het Engels van andere scribenten in dat periodiek, met 
uitzondering van Stoffel himself en de Groningse hoogleraar Engels Beckering Vinckers, niet 
vlekkeloos is.62  
 Native speakers die het tijdschrift lezen wordt het soms te gortig. Met alle waardering voor het 
tijdschrift als zodanig, neemt vanuit Glasgow een zekere G.J.Tamson (B.A. Trin. Coll. Dublin) 

                                                 
60  Onder „Webster‟s Quarto‟ moeten we zijn „unabridged‟ American Dictionary of the English Language (1828) verstaan, 
waarvan in 1864 een nieuw bewerkte „Royal Quarto Edition‟ was verschenen, met aangepaste heruitgaven van 1879, 
1882 en 1884. Taalstudie 4 (1883: 207, n. 1) verwijst naar een herdruk van 1881 met supplement.  
61  Hij gebruikt woorden ongelukkig of ronduit verkeerd en schijnt niet te weten hoe men iemands verdiensten op 
gepaste wijze in het licht kan stellen. Vervelend is het gebruik van „dispose of‟ voor „beschikken over‟ in de zin van 
„bezitten‟ (= „possess‟): „Mr. S[toffel] disposes of an uncommon knowledge of [...]‟ is foutief Engels.  
62 Beckering Vinckers‟ enige bijdrage aan de Engelse sectie is een lang artikel over de etymologie van „Wainscot‟ in 
Taalstudie 4 (1883: 65-79). Vanwege de al te specialistische inhoud valt het in het tijdschrift enigszins uit de toon. De 
titel „Etymologie. I‟. doet vermoeden dat er nog meer zouden volgen. Daar is het echter niet van gekomen. 
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een artikel van M.G. van Neck op de korrel.63 Na een opmerking over de zijns inziens 
onbenullige inhoud bekritiseert hij „the frequently ungrammatical, unidiomatic and sometimes 
even ludicrous language, in which the paper in question is written‟. Hij herschrijft verschillende 
voorbeelden van „Bad English‟ of „Dreadful English ‟ en laat maar ongenoemd „other inaccuracies 
such as would be committed by no educated Englishman, or even foreigner with a fair 
knowledge of the language‟.  
 Van Neck (1859-1945), een niet onverdienstelijk anglist,64 fungeert hier als een nogal 
willekeurig slachtoffer. De soort kritiek afgevuurd op zijn taalgebruik is evenzeer van toepassing 
op dat van andere auteurs in het tijdschrift, Ten Bruggencate bepaald niet uitgezonderd. De 
verplichting om in Taalstudie in de vreemde taal te publiceren bracht vermoedelijk voor de sectie 
Engels meer problemen dan voor de secties Frans en Duits, waar de kennis van die talen al 
dieper wortel had geschoten. In andere vaktijdschriften, zeker de vele die in Duitsland werden 
uitgegeven, maar ook in het in 1885 opgestarte De Drie Talen, bestond die verplichting niet en kon 
desgewenst ook in de landstaal worden gepubliceerd.  
 Relevante oordelen over het niveau van Taalstudie zijn te vinden in twee artikelen in een 
gerenommeerd Nederlands tijdschrift.65 In De Gids (1882, vierde deel, 344-352) werpt de 
hoogleraar Oud-Germanistiek J.H. Gallée (1847-1908) een blik op de tweede jaargang van 
Taalstudie (1881). Hij ziet in het nieuwe tijdschrift een manifestatie van het nieuwe elan dat zich 
in de taal- en letterkunde in Nederland baan breekt. Hij treft het dat deze jaargang artikelen van 
niveau bevat van de anglist Stoffel en de germanist Frantzen, welke laatste helaas na twee 
jaargangen zijn medewerking aan het tijdschrift beëindigt. Klachten heeft hij nog wel over de 
manier waarop in de sectie Frans de etymologie wordt beoefend. Hij spreekt de hoop uit dat het 
tijdschrift een bijdrage zal leveren tot verbetering van het onderwijs in de vreemde talen.  
 Minder gunstig is de bespreking van jaargang 10 in De Gids (1889, vierde deel, 574-576). De 
anonieme recensent vindt er voor de leraren en aspirant-leraren zeker nuttige bijdragen, maar 
stoort zich aan het al te wisselend niveau. Vanwege het door hem geconstateerde gebrek aan 
methode en evenredigheid, adviseert hij tot een strakkere afbakening van de inhoud. Hier is 
echter weinig meer aan te doen, want Taalstudie houdt aan het eind van de volgende jaargang op 
te bestaan.  
 Met de elfde jaargang (1890) van het tijdschrift is de gang er namelijk opeens uit. Auteurs 
haken af, wat betekent dat redacteur P.A. Schwippert (1841-1902), die in 1886 J. Leopold Hzn. 
(1845-1900) is opgevolgd, nu in zijn eentje de 120 pagina‟s voor het Duits volschrijft,66 en dat 
redacteur L.M. Baale (1835-1909), die met de derde jaargang F.J. Rode is komen vervangen, voor 
het Frans alleen nog geringe assistentie heeft van iemand die zich achter initialen verschuilt. 
Trouw gebleven aan het Engels zijn als enigen Ten Bruggencate en Stoffel, beiden onverminderd 
actief. 
 Mogelijk is Taalstudie bezweken onder de concurrentie van De Drie Talen (1885-1987), een 
tijdschrift dat duidelijker gericht was op de praktische behoeften van degenen, onderwijzers en 
andere belangstellenden, die hun kennis van de taal wilden vergroten. In iets andere vorm bestaat 
het ook heden ten dage nog onder de titel De Talen. Belangrijk onderdeel van de inhoud zijn nog 
steeds de vertaalopgaven in en uit de vreemde taal, die kunnen worden opgestuurd en dan 
worden beoordeeld door de betreffende redacteur. 
 Voor De Drie Talen levert Ten Bruggencate geen bijdragen. Weinig auteurs blijken van 
Taalstudie over te stappen naar dit meer succesvolle tijdschrift. Bijdragen voor het Engels komen 
nu van anderen, en dat zijn in de geschiedenis van de Nederlandse anglistiek niet de minsten. 
Naast redacteur L.P.H. Eijkman (1854-1937), een van de oprichters, zijn dat mannen als H. 

                                                 
63 Zijn ingezonden stuk „To the Editors of “Taalstudie”‟, wordt in Taalstudie 10 (1889: 41-42) zonder commentaar 
afgedrukt. M.G. van Necks artikel „On Derivation and Composition‟ is te vinden in Taalstudie 9 (1888: 282-292).  
64 Zie de passage over hem in Stuurman (1993: 12). 
65  Ze komen summier aan de orde in Pak-Meijer (2009: 11). 
66  Schwippert was geboren in Kaldenkirchen en dus een native speaker van het Duits. 
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Poutsma (1856-1937), P. Fijn van Draat (1860-1945), W. van der Gaaf (1867-1937) en E. 
Kruisinga (1875-1944).67  
  
6.3. Ten Bruggencate en De Engelsche Taalgids 
 
Op minder ambitieuze wijze wendt Ten Bruggencate zijn kennis van het Engels later nog op 
andere wijze aan. Samen met zijn collega L. van der Wal (1860-1940), leraar Engels aan de 
Leeuwarder RHBS, begint hij in 1896 De Engelsche Taalgids, een „Wekelijksch Tijdschrift voor 
allen, die zich voor het examen L.O. wenschen te bekwamen, of hunne verkregen kennis 
wenschen te onderhouden‟. Het is zo opgezet dat steeds een „Tasks‟-nummer de week daarna 
wordt gevolgd door een „Key‟-nummer, waarin de opgaven met het nodige commentaar zijn 
uitgewerkt. De opgegeven taak heeft als componenten vertalingen in en uit het Engels, zowel 
losse zinnen als lopende tekst, en het beantwoorden van vragen bij een afgedrukte tekst, zowel 
op het gebied van idioom als grammatica. De uitspraak kan worden geoefend door het lezen van 
de fonetische transcriptie bij een daarnaast afgedrukte tekst. Zijn kennis van het Engels kan de 
lezer vergroten uit het commentaar bij passages uit het „Reading-Book‟ dat een ieder zich moet 
aanschaffen. Vragen door lezers gesteld worden beantwoord in de rubriek „Answers to 
Correspondents‟. Het eerste nummer helpt de kandidaat ook nog op weg met een lijst van 
„Useful Books‟, met de onderverdeling „Grammar and Exercises‟, „Reading-Books‟, „Dictionaries 
and Phraseology‟. Onder deze titel worden op gezette tijden nieuw verschenen uitgaven onder de 
aandacht gebracht. Deze opzet blijft in volgende nummers gehandhaafd. Opgaven en 
commentaar zijn sterk geënt op de praktijk van het schriftelijke en mondelinge L.O.-examen. Ze 
hebben een louter praktisch doel, waarvoor de twee redacteuren putten uit hun aanwezige kennis. 
Najaar 1899 ziet Ten Bruggencate, in verband met zijn inspecteursbenoeming, zich genoodzaakt 
zijn bemoeienis met het tijdschrift te staken, en krijgt Van der Wal gezelschap van de Enschedese 
leraar R.R. de Jong.  
 Dat het arbeidsintensieve tijdschrift, waarvoor iedere week, de vakanties inbegrepen., kopij 
moet worden ingeleverd, in september 1905 ophoudt te bestaan, kan er mee te maken hebben 
gehad dat Van der Wal zijn aandacht moet gaan richten op de herziening van Ten Bruggencates 
woordenboek, waarvan onder zijn redactie de vierde druk EN in 1907 het licht ziet.      
 
6.4. De leerboeken en andere schooluitgaven 
 
Van meer blijvend belang dan de vingeroefeningen in Taalstudie en het routineuze werk in De 
Engelsche Taalgids zijn de leerboeken die Ten Bruggencate schrijft voor schoolgebruik en de 
aktenstudie. Achtereenvolgens komen hier de grammatica‟s, de leerboeken voor fonetiek en 
uitspraak en de schooluitgaven van literaire werken aan de orde. Het woordenboek krijgt 
aandacht in paragraaf 7. 
 
6.4.1. Grammatica‟s (en bijbehorend oefenmateriaal) 
 
Na het ongelukkige conversatieboekje dat boven al is genoemd, brengt Ten Bruggencate twee 
eenvoudige grammatica‟s op de markt, voor respectievelijk het Duits en het Engels, met 
bijbehorende oefenboekjes. Gelukkig is zijn beheersing van het Engels wel toereikend voor de 
geijkte formuleringen die thuishoren in een Engels grammaticaleerboek. De titel De hoofdzaken der 
Engelsche grammatica, ten gebruike van gymnasia en hoogere burger scholen,68 geeft aan dat het werkje, 68 

                                                 
67  Wilhelm (1996: 16-19) geeft een beschrijving van doelstelling en inhoud van het tijdschrift. Zie voor informatie 
over het rijtje anglisten Stuurman (1993). De naam Eijkman verscheen op het omslag van het eerste nummer 
abusievelijk als Eykman.   
68  Het verscheen in 1886 bij J.B. Wolters en werd gunstig gerecenseerd door C. Grondhoud in Taalstudie 8 (1887) 
104-6. Hij noemt het „essentially a practical little book, which does not give more than is absolutely necessary, but 
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pagina‟s groot, bewust eenvoudig is gehouden. Kennis van de grammatica is immers in Ten 
Bruggencates didactische visie (zie boven 5.2.) geen doel op zich, maar dient als ondersteuning bij 
het leren van de taal. De leerling moet het bij lectuur en vertaling dan ook steeds naast zich 
hebben en de onderwijzer moet waar dat te pas komt paragrafen in het boekje laten naslaan.  
 Het is zodanig ingericht dat de inhoud bij geregeld gebruik door 2 of 3 klassen „het eigendom 
van den leerling kan worden‟. Omdat in de klas, zodra dat verantwoord is, het Engels de voertaal 
dient te zijn, zijn alleen de gedeeltes voor het eerste jaar in het Nederlands gesteld, het overige in 
kleinere letter in het Engels. In overeenstemming daarmee is de vertaling van de voorbeelden, al 
naar de leerling vordert, geleidelijk achterwege gelaten. Veel aandacht wordt besteed aan de 
idiomatiek van de voorzetsels. Zekerheidshalve heeft Ten Bruggencate de tekst laten doornemen 
door een native speaker. Een „Hr. Robinson te Utrecht‟ wordt bedankt voor het doorlezen van de 
eerste proef. 69 
 Opvallend is dat in deze Engelse grammatica hier en daar een vergelijking met het Duits wordt 
getroffen. Voor die taal had hij al een jaar eerder een zelfde eenvoudige grammatica het licht 
doen zien, getiteld Het noodigste uit de Duitsche grammatica, meer speciaal voor de leerlingen onzer gymnasia 
bijeengebracht. 

„Reeds zes jaar‟, zo zegt hij in het voorwoord, „heb ik verlangend uitgezien naar een eenvoudig 
boekje, maar er kwam niets‟. Hij heeft het dus maar zelf geschreven. In het gezamenlijk 
voorwoord bij de tweede, derde en vierde druk (1898) toont hij zich dankbaar voor de 
welwillende beoordeling van verschillende van zijn collega‟s. Een kleine grammatica heeft zijn 
bestaansrecht bewezen, kan hij nu constateren.70 
 Beide werkjes hebben oefenboekjes naast zich. Dat voor Engels onderscheidt zich omdat het 
ook een uitgebreid gedeelte bevat over de uitspraak. Het draagt de intrigerende titel De uitspraak 
van het Engelsch, met leesoefeningen, volgens eene geheel nieuwe methode, en vertaaloefeningen, behoorende bij ,,De 
hoofdzaken der Engelsche grammatica'' (1887).  
 Een tiental jaren later vinden in dit leerboekenbestand veranderingen plaats. Nadat deze twee 
Engelse werkjes als aparte uitgave al enkele malen zijn herdrukt, wordt „het belangrijkste‟ uit de 
inhoud ervan nu in één deel samengebracht onder de titel Leerboek voor het Engelsch, ten dienste van 
het voortgezet onderwijs (Groningen: J.B. Wolters, 1899).71 Daarnaast worden in hetzelfde jaar bij J.B. 
Wolters op het gebied van de klankleer en de grammatica nog twee nieuwe werken van hoger 
niveau op de markt gebracht.   
 De Nieuwe Engelsche grammatica, ten behoeve van allen, die Engelsch onderwijzen, of zich voor een der 
examens in deze taal bekwamen is volgens de voorrede (p. [iii-iv]) „eene geheele omwerking en 
completeering‟ van de “Hoofdzaken”, en kan nu naar hij hoopt gezien worden als „een vrij 
volledig werk‟. Hij heeft dankbaar gebruik gemaakt van Sweets New English Grammar, waarvan het 
voor hem belangrijke deel II, „Syntax‟, een jaar eerder (1898) is verschenen. Hij wijst erop dat hij 
in vele opzichten de regels heel anders heeft gesteld dan zijn voorgangers en noemt een lange 
reeks plaatsen waar men dat kan nagaan. Ook naar hedendaagse maatstaven is dit een uitstekend 

                                                                                                                                                         
which, nevertheless, contains a good number of observations and explanations, vainly looked for in many a larger 
grammar‟ (106). Over de periode 1890-1909 verschijnen nog vijf vervolgedities. 
69  J.S. Robinson (1834-1907) werd in 1866 benoemd als docent Engels aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Wilhelm 
2005: 120). Wilhelms Index (p. 720) noemt enkele leerboekjes van zijn hand. Ten Bruggencate zal hem persoonlijk 
hebben gekend als medelid van bepaalde examencommissies (Wilhelm 2005: 153, n. 232 en 159, n. 244). 
70 Het werkje verscheen in 1885 bij de Leeuwardense uitgevers A. Meijer, fa. H. Kuipers en J.G. Wester. Latere 
edities, er is nog een vierde uit 1898, verschenen bij Meijer en Schaafsma. Dat het waardering genoot, blijkt ook uit 
een statistisch overzicht van aan de Nederlandse gymnasia gebruikte Duitse leerboeken, opgesteld door P.A. 
Schwippert (Taalstudie 8, 1887, 236 e.v.). Op deze lijst staan niet minder dan achttien grammaticale titels. Ten 
Bruggencates boekje wordt op zes verschillende scholen gebruikt en neemt darmee een gedeelde tweede plaats in.  
71  Deze informatie is te vinden in de Voorrede (p. 5), gesigneerd April 1899, van het voor meer gevorderden 
bestemde De uitspraak van het Engelsch. Het gelijksoortige Leerboek voor het Duitsch, ten dienste van het voortgezet onderwijs 
(Leeuwarden: Meijer & Schaafsma) verschijnt pas in 1903. Naast genoemd Leerboek voor het Engelsch blijft het deeltje 
met de “Hoofdzaken” nog een tijd lang apart verkrijgbaar; het beleeft een zesde druk in 1906. 
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werk, dat in 144 pagina‟s volledig recht doet aan Ten Bruggencates nauwgezette bestudering van 
de Engelse taal. Het boek beleeft in 1915 nog een vierde druk. 
 
6.4.2. Leerboeken voor uitspraak en fonetiek  
 
In de hele negentiende eeuw, en trouwens ook nog enkele decennia daarna, was de verwerving 
van een aanvaardbare uitspraak van het Engels een moeilijke opgave. Voorbeelden daarvan waren 
immers nauwelijks te horen. Hoogstens maakte zich hier en daar voor een beperkt publiek een 
native speaker verdienstelijk en voor de klas diende alleen de stem van de leraar als voorbeeld. 
Een bijkomend probleem was dat in deze tijd een uitspraakmodel voor het beschaafde Engels 
nog niet volledig was gecodificeerd. Met het groeien van de kennis op dit gebied konden in het 
laatste kwart van de eeuw echter steeds betrouwbaardere leermiddelen worden ontwikkeld en 
Ten Bruggencate droeg ook hier zijn steentje bij.72  
 Al vroeg geeft hij blijk van zijn sterke interesse in de uitspraak van het Engels. Dat hij daarbij 
ook een goed oor voor uitspraaknuances bezit, toont hij in een artikel, getiteld „Stray Notes on 
Pronunciation‟, dat meteen al verschijnt in Taalstudie 2 (1881: 363-367). Daarin bekritiseert hij 
door hem gehoorde uitspraakfouten van leraren, en geeft aan waar op gelet dient te worden, te 
beginnen bij de klankrealisaties van de letter a in het schriftbeeld. Dat hij op de hoogte is van 
actuele discussies over wat moet gelden als het beschaafde Engelse accent, blijkt uit de dan 
volgende uitgebreide passage over de in het Engels omstreden uitspraak (kort of lang) van de 
klinker in glass, answer e.d. Hij citeert tegenstrijdige meningen van autoriteiten op dit punt, maar 
denkt – en latere ontwikkelingen geven hem hier gelijk – de lange klank, soms „de Italiaanse a ‟ 
genoemd, als het juiste model te moeten nemen. Dat redacteur Stoffel aansluitend nog verdere 
informatie verstrekt over de kwestie, doet vermoeden dat hij Ten Bruggencate bij diens eerste 
artikel over de uitspraak van het Engels kritisch heeft begeleid.73  
 Zijn kennis van de uitspraak doet hij op door eigen observatie en uit toonaangevende 
publicaties, waarvan hij sommige in Taalstudie bespreekt. Speciaal te noemen zijn de uitvoerige 
recensies in Taalstudie 8 (1887: 18-26) van Henry Sweets Elementarbuch des gesprochenen Englisch en 
Westerns Englische Lautlehre für Studierende und Lehrer (beide 1885). Vooral Sweets boekje is hem tot 
steun, omdat de getranscribeerde teksten daarin de buitenwereld voor het eerst een getrouw beeld 
verschaffen van „what [the foreigner] did really hear in England‟ (p. 18). Hij kiest Sweet dan ook 
als zijn eerste leidsman, zij het niet zonder kritiek op detailpunten. Soms gaat het daarbij om 
vermeende inconsequenties, in welk geval hij altijd beslist wil weten wat nu eigenlijk juist is. Hier 
blijkt hij soms onvoldoende besef te hebben van de factoren die variatie kunnen veroorzaken in 
de gesproken taal.  
 Ten Bruggencate brengt zijn kennis op dit gebied niet alleen onder in zijn leerboeken. Hij 
levert ook kritiek op twijfelachtige, of ronduit onjuiste, beschrijvingen in andermans leermateriaal. 
In het artikel „On English Pronunciation; being an Answer to several Correspondents‟ (Taalstudie 
10, 1889, 150-156) verbetert hij nauwgezet een lange lijst onjuistheden in het uitspraakgedeelte 
van C. van Tiels veelgebruikte English Grammar for Dutch Schools (2nd ed. 1888). 
 
6.4.2.1. Een nieuwe didactische aanpak 
 
De leraar die een goede uitspraak van eminent belang vindt moet beslissen hoe hij deze aan de 
schoolpopulatie gaat overbrengen. Kennis van het Engels werd in deze tijd voornamelijk 

                                                 
72 Zie Wilhelm (2001) voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen op dit terrein en Ten Bruggencates 
plaats daarin.   
73  Dit vermoeden wordt versterkt doordat het Engelse taalgebruik in dit artikel van opvallend beter niveau is dan 
dat in veel van Ten Bruggencates latere bijdragen in Taalstudie. Zo wordt bijvoorbeeld het begrip „beschaafd‟ in relatie 
tot het spraakaccent en de sprekers ervan hier correct aangeduid als „cultured‟, terwijl Ten Bruggencate in latere 
bijdragen daarvoor veelal het onjuiste „civilised‟ gebruikt. Behalve „cultured‟ komt ook „educated‟ in aanmerking. .  
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verkregen uit geschreven teksten. Wie vertrouwd raakte met de spellingvormen moest vaak maar 
raden welke klankvorm daarachter school. De weg van spelling naar klank kon slechts worden 
gewezen via een ingewikkeld stelsel van regels met uitzonderingen. Sommige docenten zagen 
daar geen heil in en waren van mening dat de leerling op school maar moest nazeggen wat de 
leraar voorzei.  
 Maar de meerderheid was terecht van mening dat vastigheid alleen kon worden verkregen 
door de leerling inzicht in regelmatigheden te geven en zo ook Ten Bruggencate.74 Hij wil in zijn 
regelgeving echter een andere weg volgen dan de tot nu toe gebruikelijke. Het systeem dat uitgaat 
van het schriftbeeld en dan opsomt welke klanken kunnen horen bij een bepaalde spelling, levert, 
zo heeft hij ondervonden, voor de leerling een al te verwarrende massa gegevens op. Een beter 
inzicht in de materie kan naar zijn mening worden geboden door andersom te werk te gaan. 
Begonnen moet worden met een overzicht van het Engelse klankstelsel, waarna dan bij iedere 
klank de spellingvormen kunnen worden genoemd. De klank komt dan, zoals het hoort, op de 
voorgrond te staan en er kan een gradatie worden aangebracht van de meest gebruikelijke 
representaties in de spelling naar de meer uitzonderlijke gevallen.  
 Deze aanpak krijgt gestalte in De Uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen, volgens eene geheel 
nieuwe methode (1887), de eerste helft van een oefenboekje bij het een jaar eerder verschenen De 
hoofdzaken der Engelsche Grammatica. Als hij zegt (Woord Vooraf, p. v) dat hij voor zijn werkje veel 
te danken heeft gehad aan de boeken van Western, Viëtor, Sweet en Sievers, dan blijft onvermeld 
dat hij voor zijn „geheel nieuwe methode‟ al buitenlandse voorbeelden heeft gezien in Viëtor 
(1884) en Western (1885). Ook in die werken gaat namelijk een beschrijving van het klankstelsel 
vooraf aan het overzicht van de spellingdetails, een opzet die sindsdien in uitspraakleerboeken 
usance is gebleven. Nieuw was dus de methode alleen op het terrein van het Nederlandse 
schoolonderwijs. 
 
6.4.2.2. Ontwikkelingen in de fonetische transcriptie  
 
Op woordniveau – dit gebeurt nog niet in de aaneengesloten leesteksten – geeft hij de uitspraak, 
waar dat te pas komt, in een nog wat primitieve fonetische spelling, die achterblijft bij de notatie 
in Sweet en in mindere mate ook bij zijn andere buitenlandse voorbeelden. Terwijl de 
buitenlanders de twee th-klanken met hun eigen aan het Oudengels ontleende symbolen 
aangeven, vinden we de beginklank van thin hier als [ th ] en die van father in de vetgedrukte vorm 
[ th ]. Ronduit onbeholpen is de dubbele functie van de letter n. Vetgedrukt staat [ n ] voor de 
eindklank van thing, dit terwijl de buitenlanders al de beschikking hebben over het teken [ ŋ ].75 
Een apart fonetisch teken hebben evenmin de medeklinkers in ship, respectievelijk occasion, die 
nog als [ š ] en [ ž ] staan aangeduid. 
 Ook voor de klinkers worden alleen de letters van het Latijnse alfabet gebruikt, naar behoefte 
voorzien van diakritische tekens. Te betreuren is dat Ten Bruggencate – hij loopt daarmee 
opvallend uit de pas met zijn buitenlandse voorbeelden – aansluitend bij Beckering Vinckers 
(1875),76 de klinkersymbolen de waarde toekent van hun benaming in het Engelse alfabet. 
Zodoende wordt de klinker [ ei ] in name getranscribeerd met het teken [ ā ], de zogenaamde 
„lange a‟, en op dezelfde wijze wordt de klank [ ai ] in fine weergegeven met het teken [ ī ], de 
zogenaamde „lange i‟. Met nog andere diakritische tekens duidt [ â ] de klinker aan in all , [ ä ] die 
in father, [ ă ], de „korte a‟, die in bat. Niettemin is het een onmiskenbare verbetering in het 
notatiesysteem dat dezelfde klank niet langer door verschillende tekens wordt voorgesteld, zoals 

                                                 
74  Hij laat dit weten in een naschrift bij C. Heymans artikel „Should English Pronunciation be taught by Means of 
Rules?‟ in Taalstudie 7 (1886) 36-41. Hij stelt zich volmondig achter Heymans betoog dat dit absoluut nodig is en 
geeft aansluitend (p. 41-42) een voorpoefje van zijn eigen nieuwe methode.  
75  Het typografische onderscheid [ th ] versus [ th ] werd ook elders wel gebruikt. Daarnaast was de vetgedrukte  
[ n ] beslist uitzonderlijk; als de [ ŋ ] niet beschikbaar was, werd steevast [ ng ] genoteerd.  
76  Voor een karakteristiek van Beckering Vinckers (1875) zie Wilhelm (2001: 23-24).  
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kon gebeuren in het rijtje her, sir, work en fur, destijds in andere leergangen aangeduid als 
respectievelijk [ è ], [ ì ], [ ò ] en [ ú ]. Hiervoor gebruikt Ten Bruggencate nu consequent het 
teken [ û ].77 
 Een aantal jaren later wordt voor het woordenboek Engels-Nederlands (1894) een notatie 
gebruikt die beter aansluit bij de klankwaarden: name wordt nu getranscribeerd als [neim], fine als 
[fain]. Door de gewijzigde aanpak vermindert de noodzaak bij de klinkers te werken met 
diakritische tekens. Alleen de circonflexe is nog overgebleven, ditmaal om lengte aan te duiden. 
Niet-romeinse lettertekens ontbreken nog. Alleen door de romeinse te roteren kan een extra 

fonetisch teken worden geschapen. Door dat bij het letterteken e te doen, komt de sjwa [ ə ] in 
beeld.78 Als speciaal teken verschijnt verder nog de n met een soort cedille onder de rechterpoot 
voor de slotmedeklinker in sing.79  
 De notatie van het woordenboek (1894) wordt ook aangehouden in de Engelsche Taalgids 
(1896-1905) en in het hieronder besproken fonetiekboek voor de aktenstudie.  
 
6.4.2.3. De Uitspraak van het Engelsch met eene korte Inleiding in de Klankleer (1899) 
 
Wat in het boekje uit 1887 verspreid bij de leesteksten stond, wordt in dit nieuwe werk nu 
ordentelijk bijeengezet en in een breder kader geplaatst. Anders dan zijn eenvoudige voorganger 
begint deze gids voor leraren en voor dat beroep studerenden niet meer met het Latijnse alfabet 
en de Engelse benamingen voor de letters daarvan, maar rechtstreeks met een opsomming en 
korte beschrijving van de „English Vowels‟ (p. 7-8) en de „English Consonants (p. 8-9). Daarna 
volgt bijna onmiddellijk het gedeelte over de klankleer (p. 11-30) met de beschrijving van de 
spraakorganen en hun werking, en in verband daarmee de nadere indeling van de klinkers en 
medeklinkers. Vervolgens passeren alle spraakklanken nogmaals afzonderlijk de revue, telkens 
met opsomming van hun representatie in het geschreven Engels. Ook in dit beschrijvend 
gedeelte wordt dus de weg van klank naar schrift gevolgd.80  
 Wat de nu gevolgde methode betreft, had C. Grondhoud in zijn overigens waarderende 
recensie van het boekje van 1887 (Taalstudie 8, 1887, 104-106) al meteen de kanttekening gemaakt 
dat een op de nieuwe manier geleerde klankregel nog net als vroeger moet worden toegepast op 
het gedrukte woord, wat er op neerkomt dat de vorm daarvan de klank tevoorschijn moet 
roepen. Hij wijst er op, dat in overeenstemming daarmee Westerns Englische Lautlehre (1885) na 
het klankleergedeelte zijn praktische regels afleidt uit de geschreven woordvorm. Ook latere 
Nederlandse leergangen, zoals bijvoorbeeld Kruisinga (1909 en 1914), voorzien normaliter in 
deze behoefte, en bevatten aldus een slotgedeelte waarin ten gerieve van de leerder voor de 
spellingletters, alleen of in combinatie, alle mogelijke klankrealisaties worden opgesomd. 
 Misschien zag Ten Bruggencate hier ook wel enig nut in, want in zijn uitspraakboek van 1899 
neemt hij als tussendoortje (p. 27-28) nog een summiere lijst op, waarin hij bij wijze van overzicht 
aangeeft welke klanken, telkens met slechts één voorbeeldwoord, schuil kunnen gaan achter de 
klinkerletters.  

                                                 
77  Ook Beckering Vinckers (1875) had al consequent dezelfde klank met hetzelfde teken aangeduid. Dit echter 
alleen in de beschrijving van het klanksysteem. Hij gebruikte geen woordtranscripties. De mededeling in Wilhelm 
(2001: 25) dat Ten Bruggencate nieuwe fonetische tekens had overgenomen van Viëtor en Sweet is in strijd met de 
waarheid. 
78  Vreemd genoeg staat die alleen in de transcripties, niet in de lijst van fonetische tekens voor in het boek.  
79 In het woordenboek bleef de notatie van 1894 lang gehandhaafd. Pas in de tiende druk (1926), als A. Broers de 
redactie heeft overgenomen, wordt begonnen aansluiting te zoeken bij de steeds meer erkenning vindende IPA-
notatie, vooral bekend van Daniel Jones‟ English Pronouncing Dictionary (1917 en volgende edities). Dan verschijnen 
voor het eerst ook de „murmur diphthongs‟ in de inventarisatie. In het woordenboek zelf worden de vokalen in fear, 
care en poor tot en met de vijfde druk (1910) getranscribeerd als respectievelijke lange [ î ], [ ê ], [ û ] plus sjwa, daarna 
als korte klinker plus sjwa. De volledige IPA-transcriptie verschijnt „om redenen van technischen aard‟ pas in de 
twaalfde druk (1932).    
80  Zie voor een (iets te rooskleurige) beschrijving van Ten Bruggencates rol in de ontwikkeling van het 
uitspraakonderwijs Wilhelm (2001: 25-28).  
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 Opvallend blijft de afwezigheid in de lijst van klinkers van de diftongen met de sjwa als tweede 
element, die voorkomen in woorden als fear, care en pure. Ze worden als mogelijke klankrealisaties 
echter wel beschreven in een paragraaf over „de invloed van de letter r‟ (1887: 7; 1899: 30-32). Uit 
dit hoofdje blijkt overigens hoezeer de behandeling van de klank nog aan de spelling wordt 
gerelateerd. Twijfel bestaat in deze tijd nog of de postvocale [ r ] in bepaalde woorden wel of niet 
wordt uitgesproken. Over het algemeen is de inhoud van het werk echter voldoende competent. 
 Ten Bruggencates kennis van de Engelse uitspraak laat zich controleren aan de hand van de 
fonetische transciptie in een „List of irregular words‟ (p. 64-79). Prijzenswaardig is dat hij, in het 
voetspoor van Henry Sweet, de aandacht vestigt op de klinkerreductie in onbeklemtoonde 
lettergrepen (p. 26). „Weak forms‟, zoals ze later zijn genoemd, zijn normaal bij functiewoorden. 
Eigenaardig zijn echter de verzwakkingen die Ten Bruggencate denkt te kunnen aangeven in een 
aantal andere woorden. Hij wijkt hier af van de praktijk van Henry Sweet, die dergelijke 
transcripties niet toelaat. Behalve misschien in „rapid colloquial‟ is reductie van de volle klinker  
[ æ ] beslist ongewoon in woorden als champagne [ š‟mpein ], Xanthippe [ z‟ntipi ] en dergelijke. 
Vreemd treft ons ook de apostrof in de onbeklemtoonde lettergrepen van deze twee woorden, 
waar men een sjwa zou verwachten. Elders aangetroffen apostrofvormen, zoals in de laatste 
lettergreep [ -n‟nt ] van covenant , en het afsluitende [ -r‟l ] in rural, zijn zelfs in wezen 
onuitspreekbaar. Dit is echter in hoofdzaak een kwestie van notatie. De leerling die deze 
transcripties probeert uit te spreken zal vermoedelijk op de juiste vorm uitkomen. 
 Vanzelfsprekend vindt men er ook uitspraakvormen die thans verouderd zijn. Waar een 
vreemd aandoende uitspraakvorm afwijkt van die in het eerdere woordenboek kan er sprake zijn 
van een vergissing. Niet geattesteerd in Engelse bronnen is echter een alternatieve uitspraak van 
drought, die rijmt op bought. Vreemd is de in de tekst van het boekje zelf (p. 7) aangegeven 
uitspraak van monophthong met de klemtoon op de tweede lettergreep. Dezelfde 
uitspraakaanduiding in het woordenboek EN (1894) wordt pas in de vijfde druk (1910) verbeterd. 
 Ten Bruggencates leerboekje over De uitspraak van het Engelsch (1899) beleeft nog een zevende 
druk in 1918. Als eenvoudige inleiding wordt het overleefd door het gelijksoortige The 
Pronunciation of English (1909) van P. Fijn van Draat (1860-1945), waarvan in 1939 nog een vierde 
druk wordt uitgebracht. Voor de aktenstudie, zeker op M.O.-niveau, krijgt Kruisinga‟s veel 
degelijker Introduction to the Study of English Sounds (1914) terecht de voorkeur. Na zijn overlijden in 
1944 verzorgen nieuwe bewerkers nog een negende (1947) tot en met vijftiende (1980) druk.  
 
6.4.2.4. De klankleer voor het onderwijs in het Nederlands 
 
Zijn fonetische kennis brengt Ten Bruggencate ook te pas op ander gebied. Hij ziet het als de 
taak van de lagere school bij de leerlingen een landelijk goed verstaanbare uitspraak van het 
Nederlands aan te leren. Dit, zo wordt nadrukkelijk gezegd, naast het gebezigde dialect, waarvan 
hij de waarde ten volle erkent. Deze doelstelling staat kort verwoord in het Woord vooraf van de 
Inleiding tot de Klankleer, inzonderheid met het oog op de Nederlandsche Taal en de Onderwijzers der Lagere 
Scholen (1900). Het boek, zo legt hij uit, is een uitwerking van „dertien lessen in de klankleer 
[gegeven] aan een honderdtal onderwijzers en onderwijzeressen uit mijn arrondissement‟. Alle 
onderwijzers dienen studie van de klankleer te maken.81 Dan wordt men zich bewust hoe men 
spreekt en leert men de waarde van elk dialect schatten. Kennis van de articulatie stelt de 
onderwijzer ook in staat spraakproblemen bij lagereschoolleerlingen in goede banen te leiden. Bij 
dit alles gaat het zeker niet om een persoonlijke hobby van Ten Bruggencate; hij wijst ook op de 
„methode-Schoonbrood‟, waarin op de lagere school de klank tot hoofddeel van het leesonderwijs 
wordt gemaakt. Een boekje waarin deze kweekschoolleraar zijn methode met oefeningen heeft 
vervat, is door schoolinspecteur Ten Bruggencate van een aanprijzend voorwoord voorzien.82  

                                                 
81  Geïnspireerd door het werk van Sweet ziet ook hij kennelijk de fonetiek als „the indispensible foundation‟. 
82  Het verscheen in 1902 bij Ykema onder de titel Het spreekonderwijs in het eerste en tweede leerjaar der L.S.: een stel 
uitspraakoefeningen gegrond op de leer der klankvorming. De inhoud dient als aanvulling bij “Het eerste leesonderwijs” door 
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 Qua inhoud is Ten Bruggencates Inleiding tot de Klankleer een voor de doelgroep volwaardige 
cursus in de fonetiek. Het boekje geeft de gebruikelijke informatie over de spraakorganen en hun 
werking en een beschrijving van de Nederlandse klanken. Een enkele keer noemt hij regionale 
verschillen. Hij vestigt er bijvoorbeeld de aandacht op dat de lange klinkers ee en oo meestal als 
monoftongen worden uitgesproken, maar dat ze in het westen licht diftongisch zijn. Tot besluit 
vat hij de doelstelling van zijn cursus als volgt samen: „Het vulgaire en zuiver gewestelijke moet uit de 
uitspraak van het Nederlands geweerd worden. Aan een goede spreker moet men bijna niet, ja in 
‟t geheel niet kunnen hooren, uit welk deel van het land hij komt‟ (p. 63). 
 
6.4.3. Schooluitgaven van literaire werken 
 
Als belangrijk onderdeel van het lesprogramma op de middelbare school zag Ten Bruggencate de 
kennismaking met de letterkunde. Net benoemd in Leeuwarden, had hij daar al een pleidooi voor 
gehouden in zijn artikel „De moderne talen aan de gymnasia‟ (De Schoolbode, 1879, 376-391).83 De 
daad bij het woord voegend, bezorgt hij voor de serie „Of Olden Times and New‟ bij J.B. Wolters 
een drietal verhalen van Charles Dickens en twee toneelstukken van William Shakespeare. Ze 
voorzien in een behoefte: enkele blijven nog in nieuwe edities verschijnen tot diep in de 
twintigste eeuw. Sommige van deze werken worden zeker ook buiten de school gelezen. Niet 
voor niets staat op de titelpagina van The Merchant of Venice dat de aantekeningen zijn bestemd 
voor „school en huis‟. Na Ten Bruggencates overlijden in 1922 worden ze bijgehouden door zijn 
oudste dochter Cornelia Dina (1881-1965), lerares Engels te Bloemendaal.  
 Als eerste verschijnt al in 1883 Charles Dickens‟ The Chimes: a Goblin Story with some Bells that 
rang an Old Year out and a New Year in, voorzien van „Notes and Elucidations (in English)‟. Dat 
ook in de noten en verklaringen het Engels wordt gebruikt past in Ten Bruggencates streven bij 
zijn onderwijs zo veel mogelijk de vreemde taal te gebruiken. Voor de uitgever blijkt dit geen 
succes en zo komt er in 1897 een tweede druk, nu „met Nederlandsche verklarende 
aanteekeningen‟. Met een vierde druk (1920) komt daarna het einde.  
 Annotatie in het Nederlands was al eerder de praktijk geweest in twee andere edities van 
verhalen van Dickens. Allereerst in The Cricket on the Hearth (1889), dat in 1923 nog een vijfde 
druk beleeft, en even later in A Christmas Carol in Prose (1891), een ware bestseller, waarvan een 
36ste editie nog tot eind jaren zeventig wordt herdrukt.  
 Ten Bruggencate had voor gebruik in de klas vooral toneelstukken aanbevolen en hij voorziet 
in die behoefte met uitgaven van twee stukken van Shakespeare, Julius Caesar (1897) en The 
Merchant of Venice (1899). Beide lopen lang door: Julius Caesar beleeft nog een 17de druk in 1950, 
The Merchant nog een 27ste in 1970.  
 De annotatie van deze werken is voor Ten Bruggencate onderdeel van zijn leertraject. Veel 
van de mysteriën van de Engelse taal moeten nog worden doorgrond en ook allerlei toespelingen 
in de Engelse tekst wachten op verklaring. Het geven van toelichting bij de tekst van allerlei 
werken blijkt een geliefde bezigheid van verschillende auteurs in Taalstudie.84 Als Ten Bruggencate 
zijn schooleditie van de Christmas Carol (1891) voorbereidt, verkeert hij dan ook in de gelukkige 
omstandigheid dat hij kan steunen op Stoffels deskundige „Notes‟ in Taalstudie 1 (1879: 113-118; 
213-230). Hij raakt voldoende thuis in de tekst om in Taalstudie 10 (1889: 22-30) een nieuwe 
Duitse schooleditie van „this most beautiful, though, in point of language, most puzzling of 

                                                                                                                                                         
M. Schoonbrood (1868-1944), Hoofdonderwijzer aan de Rijkskweekschool te Maastricht. Interessant is zijn houding 
tegenover de r-klank (p. 70-71). Naast de aanbevolen tong-r wordt de trillende huig-r niet onvoorwaardelijk 
afgekeurd. De „schraper‟ daarentegen vindt geen genade.  
83  Zie boven 5.1. 
84  Stoffel levert bijvoorbeeld in Taalstudie 1 (1879) aantekeningen bij de Christmas Carol; C. van Tiel doet dat in 
Taalstudie 2 (1881) bij Scotts Lady of the Lake; Ten Bruggencate doet in Taalstudie 3 (1882) ter voorbereiding van zijn 
schooleditie, hetzelfde bij Dickens‟ Chimes en geeft in Taalstudie 6 (1885) verklaringen bij The Cricket on the Hearth, 
waarna Stoffel in Taalstudie 7 (1886) verbeteringen opstuurt; C. Heyman (1851-1929) neemt in Taalstudie 4 (1883) 
Byrons Childe Harold onder de loep; enz.  
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Dickens‟s Christmas Tales‟ (p. 22) totaal de grond in te boren. De Duitse auteur, een Dr. G. 
Tanger (geb. 1855), laat het er niet bij zitten en stuurt via uitgever Tauchnitz een brief van 23 
kantjes, waarin hij alle kritiek op drie punten na weerlegt. Taalstudie heeft hiervoor geen plaats 
beschikbaar en Ten Bruggencate vat daarom de inhoud kort samen in Taalstudie 10: 164-165. Hij 
stelt voor de punten te laten beoordelen door een onafhankelijke Duitse deskundige. Tanger lijkt 
dit beneden zijn waardigheid te vinden en gaat hier niet op in.85 Hij vindt toch nog ruimte voor 
zijn “Gegenkritik” in Herrig‟s Archiv.86 Als Stoffel op verzoek van Ten Bruggencate een reactie 
inzendt naar dat tijdschrift wordt deze geweigerd, „because its controversial nature unfitted it for 
the fresh start which the Archiv is going to make under its new editorial staff‟. Deze uitleg geeft 
Stoffel wanneer zijn weerwoord dan maar in Taalstudie 10 (1889: 344-358) wordt afgedrukt. 
Stoffel bewijst met veel citaten uit zijn literatuur en ter beschikking staande woordenboeken dat 
Tangers kennis van het Engels en begrip van wat Dickens precies zegt, pijnlijk te kort schiet. Zo 
bevestigt hij de juistheid van Ten Bruggencates oorspronkelijke kritiek. 
 Vergelijking van een aantal edities van Ten Bruggencates Christmas Carol geeft uitsluitsel over 
zijn werkwijze. Hoewel hij in zijn lessen op school zijn literatuuronderwijs vrij wilde houden van 
taalkundige uitweidingen, vindt men die wel in de aantekeningen aan de voet van de bladzijde. 
Voor het tekstbegrip zijn ze echter niet altijd nodig. Ook is de vertaling van moeilijke passages 
wat het Nederlands betreft eerder van verklarende aard dan een poging tot een treffende literaire 
overzetting. Dat neemt niet weg dat bestaande voetnoten steeds kritisch worden bekeken. 
Wanneer nodig of gewenst, worden ze van editie tot editie aangepast. In de latere edities wordt 
door zijn dochter echter weinig meer gewijzigd.  
 
7. Het Woordenboek 
 
Het Engels Woordenboek, waarmee Ten Bruggencate zich blijvende bekendheid verwierf, 
verdient in dit artikel een aparte paragraaf, waarin de verdiensten van deze ambitieuze 
onderneming worden geëvalueerd.  
 
7.1. Eerste verschijning 
 
De verschijning bij uitgever J.B. Wolters van het Engelsch Woordenboek is een belangrijke 
gebeurtenis in de wereld van de Nederlandse anglistiek. Het deel Engels-Nederlands (iv + 553 
pagina‟s) ziet het licht in 1894; het bijbehorende deel Nederlands-Engels (iii + 606 pagina‟s) volgt 
in 1896. Er was behoefte, zo geeft Ten Bruggencate in de Voorrede te kennen, aan een „niet te 
groot en toch betrekkelijk volledig, woordenboek [...], dat zoowel voor school, als voor huis of 
kantoor een betrouwbare gids mocht worden geacht‟. In de bestaande werken liet zijn inziens de 
inrichting en ook vaak het uitspraakgedeelte veel te wensen over. Soms was ook „het eenvoudig 
naschrijven der dikke boeken te veel hoofdzaak‟ geweest.87 Alle kennis van het Engels die hij in 
de loop der tijd heeft verzameld heeft hij nu in dit woordenboek ondergebracht.  
 Hij heeft, zo deelt hij mede, zorg gedragen dat alles wat men dikwijls in hedendaagse romans 
en tijdschriften vindt, niet tevergeefs zal worden opgezocht. Anderzijds zijn er ook dingen 
bewust niet opgenomen. Voor het aangeven van de uitspraak is een „eenvoudige fonetische 

                                                 
85  Hij heeft op dit moment al een Englisches Namen-Lexikon (1888), een uitspraakwoordenboek van Engelse namen 
op zijn naam, en brengt wat later samen met Immanuel Schmidt (1823-1900) A Dictionary of the English and German 
Languages for Home and School (1896) tot stand, gebaseerd op Felix Flügels omvangrijkere Universal English-German and 
German-English Dictionary (1892).  
86 Herrig‟s Archiv is de gebruikelijke korte aanduiding voor het Archiv für das Studium der neueren Sprachen und 
Literaturen. Bij oprichting in 1846 waren de Literaturen overigens nog niet inbegrepen. Tangers stuk is te vinden in deel 
LXXXII (1889), 473-488.  
87 Dit gold zeker voor het Nieuw Volledig Engelsch-Nederlandsch en Nederlandsch-Engelsch Woordenboek (1871-1875) van 
Isaac Marcus Calisch, waarvan nog kort tevoren een tweede druk (1891-1892) was uitgebracht. Zie over de inhoud 
en de gebreken van dit woordenboek Posthumus (2007: 193-202).  
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transcriptie‟ gebruikt, die, zoals we zagen, een verbeterde versie is van die uit het oefenboekje uit 
1887. Er wordt bij de verklaring van de fonetische tekens echter nauwelijks moeite gedaan de 
klankwaarde van de tekens te beschrijven. Die wordt namelijk merendeels geïllustreerd door het 
noemen van een Engels voorbeeldwoord, een enkele keer door vergelijking met een Franse of 
een Duitse klank. Een vette letter in de transcriptie geeft aan waar de klemtoon ligt. Als 
bijzonderheid vermeldt Ten Bruggencate nog dat uitdrukkingen alleen worden gepresenteerd in 
hele zinnen, zodat we naar zijn idee hier een „Word- and Phrasebook‟ hebben.88 Van dit 
ruimteverkwistend gebruik – sommige zinnen doen ook weinig natuurlijk aan – wordt in latere 
jaren afstand genomen. 
 Begin 1896 verschijnt het bijbehorend deel Nederlands-Engels. Ten Bruggencate is zich 
bewust dat hij hier het ideaal „op verre na niet [heeft] bereikt‟. Het is onmogelijk „bewijsplaatsen 
te hebben voor alle mogelijke woorden van den taalschat‟. Voor de woordenschat heeft hij „van 
bladzijde tot bladzijde‟ R.K. Kuipers‟ Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal (1893) 
geraadpleegd, dat „alles geeft, wat men van een dergelijk werk in redelijkheid mag verwachten‟. 
Voor de Engelse equivalenten heeft hij veel baat gehad bij H. Poutsma‟s Do you speak English 
(1893).89 Dank is hij ook verschuldigd aan L. van der Wal, leraar Engels aan de Leeuwarder 
RHBS. Als hulp voor de uitspraak van het Engelse vertaalwoord is waar nodig de beklemtoonde 
klinker in vette letter gezet.  
 Het woordenboek wordt meteen positief ontvangen. In een notitie kort na verschijning in het 
tijdschrift Museum (1894: kol. 357-358) is de anglist P. Roorda (1855-1930) vol lof. De vraag of 
het woordenboek betrekkelijk volledig is, wil hij met een „volmondig ja‟ beantwoorden en „zeer 
zeker‟ is het ook „een betrouwbare gids‟. Een volmaakt werk bestaat niet, „maar waarom‟, zo gaat 
hij verder, „zou ik den schrijver in deze aankondiging op enkele onjuistheden wijzen, waar hij 
zooveel goeds heeft gegeven? Ik heb niets dan lof voor dezen van zooveel belezenheid 
getuigenden, onafhankelijken en degelijken arbeid‟. 

Het gebruik zal leren of er nog iets aan te vullen valt. Roorda zal zelf de schrijver zijn 
aantekeningen toesturen en zegt vervolgens: „mijns bedunkens is het onze plicht hem die te doen 
toekomen, als wij overigens zijn werk kunnen goedkeuren‟.90 Ruim een jaar later wordt in Museum 
(1896: kol. 86-87) ook het deel Nederlands-Engels door hem positief beoordeeld. De anglistische 
wereld, zo mag men wel zeggen, is in grote meerderheid aangenaam verrast door de verschijning 
van dit nieuwe werk. Ook al is er hier en daar wel iets op aan te merken, het is voor dit moment 
„het beste dat we hebben‟.  
 Minder ingenomen met het nieuwe woordenboek is Taco de Beer. In een recensie van Barentz 
(1896) in Noord en Zuid 20 (1897: 379) klaagt hij over het algemene peil van onze Engelse 
woordenboeken en merkt op: „Calisch is het minst slecht, ten Bruggencate geeft ons een nieuw, 
dat oneindig minder en nog veel onvollediger is‟. Ook later zal hij zich zeer kritisch over het 
woordenboek blijven uitlaten.  
 
7.2 Verdere bewerking   
 
Het woordenboek slaat aan en zo komen er al spoedig twee bijgewerkte versies van de pers, die 
op de titelpagina worden aangeduid als „nieuwe, verbeterde en vermeerderde uitgave‟. In latere 
overzichten van de editiegeschiedenis worden ze beschouwd als tweede (EN 1898, NE 1899), 

                                                 
88 „Phrasebook‟ dus niet in de zin van de taal- of reisgids waarin zinnen zijn bijeengezet voor gebruik in bepaalde 
situaties.    
89  De ondertitel „Engelse woorden en uitdrukkingen, verzameld, gegroepeerd en van aanteekeningen voorzien door 
H. Poutsma‟ laat zien dat dit een soort thesaurus was waarin woorden waren gegroepeerd rond grondbegrippen. Het 
was in oorsprong een zelfstandige bewerking van een Engels werkje van die naam. Poutsma‟s verzoek om dan ook 
maar de „nietszeggende en reclame-achtige titel‟ te laten vervallen, vond echter geen genade bij de uitgever, die 
daardoor vermindering van het debiet vreesde (Voorbericht tweede druk, 1898).   
90  Omdat Ten Bruggencate in zijn voorwoorden uiterst zuinig is met bedankjes, is niet duidelijk in welke mate aan 
deze oproep gehoor is gegeven. Ook de bereidwillige Roorda zelf wordt nergens bedankt.  
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respectievelijk derde druk (EN 1903, NE 1904).91 Uitbreiding en verbetering, zo zegt het 
voorwoord bij de nieuwe edities, komt voort uit eigen literatuur en uit de opgestuurde 
aanmerkingen. Eén van de twee personen die speciaal worden bedankt is H. Poutsma.92  
 Omdat correspondentie daarover niet bewaard is gebleven, weten we dus niet aan welke 
kritische suggesties Ten Bruggencate gehoor gaf. Wanneer kritiek apart gepubliceerd wordt, 
wordt het mogelijk die op relevantie te beoordelen. Wie zich in deze zin vooral manifesteert, is de 
in Oost-Indië werkzame leraar F.P.H. Prick [van Wely] (1867-1926). Vanaf de beginperiode 
onderwerpt hij inhoud en opzet van de dictionaire aan een grondig onderzoek en aan zijn vaak 
principiële kritiek mag dus niet worden voorbijgegaan. In dit artikel moet worden volstaan met 
een samenvatting op hoofdpunten van zijn bemoeienis met het woordenboek.93  
 Veel meer dan dat bij Ten Bruggencate het geval is, of liever kan zijn, staat Prick van Wely‟s 
werkzaam leven in het teken van de lexicografie. Naast de beschrijving van het Nederlands in 
Indië, die uitmondt in de publicatie van Neerlands Taal in „t verre Oosten (1906), publiceert hij al in 
1903 een eerste verzameling van Indische woorden en hunne equivalenten in de moderne talen, die 
uiteindelijk zal uitgroeien tot het Viertalig aanvullend Hulpwoordenboek voor Groot-Nederland (1910). 
Onvermoeibaar is hij altijd op zoek naar de juiste equivalenten van Nederlandse woorden en 
begrippen in het Frans, Duits en Engels. Zijn aantekeningen voor het Duits stelt hij belangeloos 
beschikbaar aan Prof. J.H. Scholte, die voor Van Goor een editie van Kramers‟ Duitsch heeft 
bezorgd en aan I. van Gelderen, de bewerker van Wolters‟ Duitsch Woordenboek.  
 Zijn kennis van de andere twee schooltalen komt vanaf circa 1913 het woordenboekenfonds 
van uitgeverij Van Goor ten goede.94 Die is in meest uitgebreide vorm ondergebracht in het 
Engelsch Handwoordenboek (beide delen 1923) en het Fransch Handwoordenboek (FN 1923, NF 1925). 
Beide, en zeker het eerste, zijn dan geduchte concurrenten geworden van Wolters‟ 
woordenboeken voor die talen, die al vanaf hun eerste verschijning door Prick van Wely 
aandachtig zijn gevolgd. Hier bepalen we ons tot zijn opmerkingen bij het Engels woordenboek 
van Ten Bruggencate. 
 Vanuit het verre Batavia wijdt hij in het Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding (4de jg., 1901-1902, 
418-421) een eerste beschouwing aan Ten Bruggencates deel EN (tweede uitgave, 1898). De 
toonzetting is nog overwegend positief. Hij constateert met waardering dat Ten Bruggencates 
„mooi, degelijk en leerrijk stuk werk‟ in deze nieuwe uitgave op menige plaats nog verbetering en 
uitbreiding heeft ondergaan. Gevolg gevend aan Roorda‟s opwekking, wijst hij eerst op een aantal 
concrete onjuistheden. Daarnaast geeft hij meer vrijblijvend nog een aantal algemene suggesties 
ter verbetering. Hij vindt dat de leerling niet in de steek zou moeten worden gelaten bij zijn 
lectuur uit Herrigs wijd gebruikte anthologie.95 Ook zou meer aandacht geschonken kunnen 
worden aan verkorte woorden, ingeburgerde medische termen en algemeen gebruikte Franse 
leenwoorden. Verder zou hij graag gangbare alternatieve uitspraken gegeven zien en hij zou het 
juister vinden homoniemen als apart trefwoord op te nemen, ook al is de scholier daar niet direct 
mee gebaat.  
 Wat later wordt in het artikel „Het Nederlands in woordenboeken voor de vreemde talen‟ (Taal 
en Letteren, XIV, 1904, 156-170) opnieuw aandacht besteed aan het woordenboek. Enigszins 
verrassend schuilt onder deze algemene titel in hoofdzaak een kritische doorlichting van Ten 

                                                 
91 In plaats van een editienummer vinden we op de titelpagina vermelding van het zoveelste duizendtal. Een jaartal 
op de titelpagina geeft aan wanneer het duizendtal in kwestie is verschenen. Dat betekent dat exemplaren van 
dezelfde druk een verschillend jaartal kunnen dragen. Zo hebben het zesde en zevende duizendtal van het deel NE, 
met voorwoord November 1898, het jaartal 1899 op de titelpagina, en draagt het tiende duizendtal het jaar 1900.   
92  Op zijn beurt ontleent Poutsma voor zijn eigen idioomboek dan weer een en ander aan Ten Bruggencates 
dictionaire. Over deze kruisbestuiving zie nog Stuurman (1997).  
93   Zie over zijn levensloop Posthumus (1998). Het uitgebreide verslag van zijn bemoeienis met het woordenboek, 
met de daaraan verbonden persoonlijke conflicten, is beschreven in Posthumus (2001), en daarna geïncorporeerd in 
Posthumus (2003a).  
94  Zie over Pricks werkzaamheden voor uitgever Van Goor, Posthumus (2003b) 
95  Zie over deze bloemlezing noot 39. 
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Bruggencates deel NE (tweede uitgave, 1899). De blik wordt hierbij speciaal gericht op de keuze 
van de Nederlandse woordingangen en de inhoud van de woordartikelen. Een kort nawoord (p. 
166-170) bevat een algemene inleiding over vertalen in het Nederlands en bekritiseert een aantal 
vertalingen die Ten Bruggencate heeft geleverd in deel EN.  
 De kritiek op het deel NE is niet alleen van fundamentelere aard dan die op het eerste deel, 
maar vooral ook scherper van toon.96 Mede via verwijzing naar en vergelijking met andere 
Nederlandse en buitenlandse werken, plaatst Prick zijn opmerkingen in een breed kader. Alle 
detailkritiek wordt samengebracht onder een aantal algemene punten waarop het woordenboek 
volgens hem niet aan de eisen voldoet.97 
 Een eerste belangrijk punt betreft de keuze van de woordingangen. In een 
vertaalwoordenboek dat zegt bestemd te zijn voor huis-, kantoor- en schoolgebruik, zou, aldus 
Prick, het woordbestand in de eerste plaats de levende taal moeten vertegenwoordigen. Te 
betreuren valt daarom de aanwezigheid van een flink aantal volstrekt verouderde termen, van 
strikt gewestelijke woorden en zegswijzen, en zeer ongebruikelijke samenstellingen en afleidingen. 
Verschillende van deze gevallen van uitzonderlijk Nederlands zijn niet eens te vinden in de Grote 
Van Dale en horen daarom in een woordenboek van deze aard niet thuis (p. 159-160).98 Door 
latere bewerkers wordt het merendeel inderdaad verwijderd.  
 Ook op de inhoud van de woordartikelen is het nodige aan te merken. Allereerst is het zonder 
meer gewenst om in een rijtje gegeven vertaalequivalenten aan te geven in welke context ze 
passen. Deze informatie ontbreekt bijvoorbeeld nog in de door Prick genoemde opsomming ace, 
food, carrion als mogelijke vertaling van N. aas. 99 Een volledige onderscheiding in deze zin wordt in 
het woordenboek pas laat doorgevoerd. Eerst in de door A. Broers geredigeerde tiende druk 
(1927) vinden we de gebruikersvriendelijke aanduidingen „(in kaartspel) ace; (lokaas) bait; (kreng) 
carrion‟.100 Dat betekent overigens niet dat de gebruiker op dit punt in eerdere edities totaal in het 
duister is gelaten. In dergelijke gevallen is het onderscheid soms wel op te maken uit bijgevoegde 
voorbeelden. 
 Een ernstig minpunt is dat voor de onderdelen van de langere hoofdartikelen geen 
alfabetische volgorde wordt aangehouden (p. 156). Dat brengt mee dat vaak het hele artikel moet 
worden doorgeworsteld om te zien of te vinden is wat men zoekt. Daarbij zijn de Nederlandse 
voorbeeldzinnen die in dit „Word- and Phrasebook‟ worden opgevoerd ook vaak weinig 
karakteristiek. Prick noemt vanuit dit oogpunt het tiental zegswijzen met het zelfstandig 
naamwoord dwaas (p. 161). Het blijken merendeels eigen Nederlandse vertalingen te zijn van door 
Ten Bruggencate gevonden Engelse zinswendingen of zinspreuken. Omdat ze in het Nederlands 
niet echt gangbaar zijn, en dus ook niet opgezocht zullen worden, horen ze in een Nederlands-
Engels vertaalwoordenboek eigenlijk niet thuis. Als Broers in de tiende druk (1927) het roer 
overneemt, worden ze, net als veel andere voorbeeldzinnen, zonder uitzondering verwijderd.   
 Hier stuiten we op de vreemde toestand – en men mag dit een principiële fout noemen – dat 
het deel NE hier en daar vanuit het Engels en niet het Nederlands is geconcipieerd. Prick merkt 
terecht op dat er op allerlei plaatsen „Hollandsch [is] gefabriceerd‟, alleen omdat Ten Bruggencate 
een bepaalde Engelse uitdrukking te voorschijn wil roepen. Van de talrijke gevallen die hij 

                                                 
96  Een aantal jaren later, toen de verhouding tussen beide mannen was verslechterd, noemde Ten Bruggencate dit 
een zijns inziens „boosaardig bedoeld, ofschoon lichtelijk grappig stuk‟ (Het Schoolblad, 26 nov. 1907, kol. 1736). 
97  Als Taco de Beer in de rubriek Tijdschriften in Noord en Zuid 27 (1904: 347-349) de aandacht vestigt op dit artikel 
in Taal en Letteren, stelt hij zich vierkant achter Pricks kritische opmerkingen en doet er hier en daar met extra 
voorbeelden zelfs nog een schepje bovenop.  
98 Nader onderzoek wijst uit dat vrijwel alle ongerechtigheden van deze aard afkomstig zijn uit R.K. Kuipers‟ 
Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal (1893). Uit deze door Ten Bruggencate in zijn Voorrede genoemde bron 
heeft hij dus onvoldoende kritisch geput. 
99  Bij ace was in die tijd de aanwijzing „in het kaartspel‟ al in verschillende woordenboeken te vinden. Die staat ook 
in de door mij geconsulteerde edities van de eerste en tweede druk van Ten Bruggencates deel NE. Onverklaarbaar is 
Pricks constatering dat deze daar zou ontbreken.  
100  Het onjuiste food was door Van der Wal al in de vierde druk (1908) vervangen door bait. 
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opsomt (p. 161-163) noem ik hier slechts enkele. In het woordartikel genezing vindt men 
bijvoorbeeld de niet bestaande Nederlandse zegswijze „Bezorgdheid brengt geene genezing‟, 
alleen om uit te komen bij het Engelse „care is no cure‟. En wie verwacht bij het trefwoord geheel 
het zinnetje te vinden „Zij was een groote, gehele glimlach‟, wat dan leidt tot „she was one vast, 
substantial smile‟, de woorden waarmee Dickens in de Christmas Carol Mrs. Fezziwig beschrijft? 
(p. 161).  
 Evenmin op hun plaats in een Nederlands-Engels woordenboek zijn Nederlandse 
omschrijvingen van alleen in Engeland bestaande functies en begrippen. In Nederland hebben we 
geen deken op het platteland (s.v. deken), die als zoekterm zou kunnen fungeren om de Engelse rural 
dean in het geheugen te roepen, of een kanselier van de schatkist (s.v. kanselier), die moet leiden naar 
de chancellor of the exchequer (p. 162).101 Moeilijk te begrijpen is ook waarom bij hakmes de 
raadselachtige voorbeeldzin „zij brachten het jonge paar eene serenade met hakmessen en 
mergpijpen‟ met Engelse vertaling wordt opgevoerd. Gelukkig wordt in het deel EN bij 
marrowbones and cleavers (s.v. cleaver) uitgelegd dat met mergpijpen en hakmessen „eertijds bij een 
huwelijk uit de lagere standen muziek werd gemaakt‟. Pricks kritiek op deze punten is terecht. 
Door volgende bewerkers, zoals Van der Wal (vanaf de vierde druk, 1907) en Broers (vanaf de 
tiende druk, 1926) worden de vele bekritiseerde ingangen en zinsneden van deze aard dan ook 
geleidelijk verwijderd.102 
 Ongeveer tegelijkertijd met het deel NE krijgt het deel EN uitvoerig aandacht in een project 
van geheel andere aard waaraan Prick was begonnen op instigatie van zijn vriend en mentor 
G.J.P.J. Bolland (1854-1922), in zijn Indische jaren leraar Duits en Engels aan het Koning Willem 
III Gymnasium te Batavia. Als Bolland in 1896 is benoemd tot hoogleraar filosofie te Leiden, 
wordt Prick zijn opvolger in die leraarsbaan. Bolland had voorgesteld dat Prick, destijds nog 
vrijwel aan het begin van zijn lexicografische carrière, bij wijze van meesterproef maar eens 
aantekeningen moest gaan maken bij Ten Bruggencates nieuwverschenen woordenboek Engels-
Nederlands. Het resultaat, waaraan met tussenpozen zal zijn gewerkt, verschijnt bij de Bataviase 
uitgever G. Kolff & Co. als Addenda en Corrigenda, met als ondertitel „Proeve van kritiek op het 
Engelsch-Nederlandsch Woordenboek van K. ten Bruggencate (uitgave 1902)‟.103  
 In dit werk met een omvang van niet minder dan 250 pagina‟s geeft Prick bij Ten 
Bruggencates woordartikelen suggesties voor aanvulling en verbetering, zo veel mogelijk met 
verwijzing naar bronnen. Terwijl de teneur van zijn feitelijke opmerkingen volstrekt zakelijk is, 
wordt in de Inleiding (p. 3-10) en het korte Naschrift (p. 249) echter een andere toon 
aangeslagen. In nogal onheuse termen wordt de kwaliteit van het woordenboek als beneden de 
maat bestempeld. Ondanks deze uitbarsting wordt ook door Ten Bruggencate en zijn collega Van 
der Wal de hoge kwaliteit van Pricks commentaar erkend, en er is even sprake van dat Prick voor 
de firma Wolters werkzaamheden zal gaan verrichten. Misschien mede door de aanmatigende 
toon die Prick in het naschrift heeft aangeslagen komt het hier echter niet van.104 
 Ten Bruggencate, die in zijn nieuwe werkkring geen tijd voor het woordenboek overhoudt, 
heeft zich inmiddels genoopt gezien de teugels over te geven aan zijn Leeuwardense collega Van 
der Wal (1860-1940). In 1907 komt van diens hand vervolgens de vierde druk EN beschikbaar. 
Prick, bezig aan een overzicht van „Nieuwe woordenboeken voor de moderne talen‟ in het 

                                                 
101  Op te merken valt dat omgekeerd in het deel EN de uitdrukking care is no cure niet voorkomt, en evenmin hulp 
wordt geboden voor een mogelijke vertaling van Dickens‟ fantasierijke beschrijving van Mrs. Fezziwig. Verder vindt 
men daar van de bovengenoemde functies the chancellor of the exchequer juister vertaald als „minister van financiën‟ en 
de rural dean als „geestelijke die een district onder zich heeft‟, een niet geheel juiste inhoudelijke beschrijving die in 
latere edities wordt verbeterd.  
102  Broers handhaaft in het deel EN (s.v. marrowbones) de uitdrukking marrowbones and cleavers met de toelichting 
„(waarmee ketelmuziek werd gemaakt)‟. De uitdrukking wordt uiteindelijk in de 20ste druk (1990) geschrapt. 
103  Het boek heeft twee titelpagina‟s, respectievelijk gedateerd 1903 en 1904. Mogelijk was het in 1903 al grotendeels 
voltooid. Het naschrift (p. 249) is gedateerd September 1904. Dan blijkt ook een naamsverandering zijn beslag te 
hebben gekregen. De auteur, op de eerste titelpagina nog F.P.H. Prick, heet op de tweede F.P.H. Prick van Wely. 
104  Voor deze contacten met Wolters zie Posthumus (2003a).  
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Indische vakblad ‟t Onderwijs (19 oktober 1907, 482-484), is vol lof. Niet alleen is de alfabetische 
rangschikking binnen de artikelen beter in orde gebracht, ook blijken honderden nieuwe woorden 
toegevoegd en „honderden plaatsen soms op schitterende wijze geëmendeerd‟.  
 Daarbij is het Prick echter niet ontgaan dat ook zijn eigen Addenda en vooral de Corrigenda in 
hoofdzaak door Van der Wal in het woordenboek zijn verwerkt, zonder dat van „deze 
letterdiefstal‟ op enigerlei wijze melding wordt gemaakt.105 Bij nader inzien laat Prick het hier niet 
bij zitten en beschuldigt hij Ten Bruggencate en Van der Wal – beide zijn immers formeel 
verantwoordelijk voor de nieuwe editie – van plagiaat. Zijn klacht wordt opgenomen zowel in Het 
Schoolblad (13de jg., no. 46, 12 nov. 1907, kol. 1669-1670) als in het weekblad De Amsterdammer (17 
nov. 1907, 11), ook bekend als De Groene.106 
 Ten Bruggencates antwoord (De Amsterdammer, 24 nov, 1907, 12; Het Schoolblad, 13de jg., no. 
48, 26 nov. 1907, kol. 1736-1737) brengt geen licht betreffende het mogelijke plagiaat. Hij meldt 
dat hij voor de nieuwe druk „niets [heeft] kunnen doen dan vluchtig (soms in den trein) de 
proeven lezen en hier en daar eene kantteekening maken‟.107 Hij levert in zijn reactie alleen 
commentaar op Pricks persoonlijke gedragingen. Hij noemt allereerst de verandering van toon in 
Pricks kritiek op het woordenboek. Die is omgeslagen van bijna al te positief tot volstrekt 
negatief. Vanaf 1904, zo vindt hij, zijn „de futielste fouten in mijn werk en de verdiensten van de 
schrijver zèlf beide herhaaldelijk door een sterk vergrootglas bekeken‟. Ten Bruggencate is met 
recht ontstemd over de manier waarop Pricks beschuldiging hem heeft bereikt. Die stond op een 
briefkaart die eindigde met „Maar een outsider wordt stiekum bestolen door een Inspecteur van het 
M.O.‟ „Waar blijft het fatsoen‟, zo roept hij uit, „als men zulke dingen op een briefkaart zet?‟. Ook 
in een stukje debat tussen Prick en Henri Borel, dat de Hollandsche Revue had overgenomen uit het 
Weekblad voor Indië, worden voor Ten Bruggencate de geldende fatsoensnormen zodanig 
overtreden dat hij voor zichzelf de conclusie trekt: „met zoo iemand heb ik afgedaan‟.  
 In Van der Wals reactie, afgedrukt in Het Schoolblad (26 nov. 1907, kol. 1737-1739) 
onmiddellijk na het antwoord van Ten Bruggencate, kan de plagiaatkwestie natuurlijk niet 
onbesproken blijven Hij begint met de onwaarheid (en hij blijft die vervolgens steeds herhalen) 
dat Prick beweert dat alle verbeteringen in de vierde druk uitsluitend steunen op zijn Addenda en 
Corrigenda. Na nog wat omtrekkende bewegingen erkent Van der Wal dat hij in Pricks werk „veel 
moois, veel werk van superieure qualiteit‟ had gevonden, „wat weinigen u na zullen doen‟. Maar 
dat hoefde hij niet over te nemen omdat hij dat zelf ook allemaal wel wist. Wie wat preciezer 
kijkt, moet echter concluderen dat Van der Wal de gegevens van Pricks werk op de voet heeft 
gevolgd en dat hij dus zonder dat te vermelden de vruchten daarvan heeft geplukt.108 In de 
voortgezette discussie gaat Van der Wal niet in op feitelijke tegenwerpingen en blijft hij met 
dubieuze beweringen om zich heen slaan. Een uitspraak over de beschuldiging blijft uit en daarna 
zijn de persoonlijke verhoudingen voorgoed bedorven en heeft de teleurgestelde Prick geen goed 
woord meer over voor Ten Bruggencates woordenboek.  
 Nadat Van der Wal ook de bijbehorende vierde druk (1908) van het deel NE het licht heeft 
doen zien, verzorgt hij nog de vijfde (1910) en de zesde druk (1913) van het deel EN, en de vijfde 
(1910), zesde (1913) en zevende druk (1916) van het deel NE. Vanzelfsprekend worden telkens 
nieuwe woorden toegevoegd. Belangrijker is dat hij doorgaat met het reviseren van de 
woordartikelen, waarvan de inhoud op zeer veel plaatsen ordelijker en efficiënter wordt 

                                                 
105  In de twee voorwoorden, één ondertekend door Ten Bruggencate, een tweede door Van der Wal, worden in 
totaal zes personen bedankt die rechtstreeks opmerkingen aan de beide auteurs hebben opgestuurd.  
106 De details van wat zich ontwikkelde tot een onverkwikkelijke affaire zijn beschreven in Posthumus (2001), ook 
beschikbaar als onderdeel (p. 154-162) van Posthumus (2009). 
107  In een voetnoot voegt hij ter verklaring toe: „Ik ben thans acht jaar in functie, heb nog nimmer verlof gehad , en 
moet, zal mijn werk gedaan worden, alle Zondagen zonder uitzondering aan den arbeid‟. 
108  Terwijl hij voor de buitenwereld de plagiaatbeschuldiging verre van zich werpt, geeft hij toch ergens toe dat Prick 
enige reden had ontstemd te zijn. In zijn betoog verschijnt namelijk terloops het volgende citaat, afkomstig uit een 
toneelstuk van de acteur John Kemble (1757-1823): „Perhaps it was right to dissemble your love / But why did you 
kick me downstairs?‟. Zie Posthumus (2001: 8) of (2009: 167). 
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gepresenteerd. Daarbij kunnen veel omslachtige voorbeeldzinnen worden verwijderd. Een 
belangrijke omwerking van het deel NE, waarin „een zooveel mogelijk strikt alphabetische 
volgorde‟ (voorrede, zesde druk, 1913) wordt aangehouden, kan in de zevende druk (1916) 
grotendeels worden voltooid. In de zeven deeltjes (drie drukken EN en vier NE) die hij heeft 
bezorgd heeft Van der Wal goed werk gedaan.  
 In de laatste jaren van zijn inspectoraat ziet Ten Bruggencate toch weer kans de zevende druk 
van het deel EN (1916) voor zijn rekening te nemen, die hij daarna laat volgen door de achtste 
(1919) en de negende (1921). Ook van het deel NE verzorgt hij, voordat hij in 1921 zijn werk aan 
het woordenboek neerlegt, nog de achtste (1919) en de negende druk (1921). Dan acht hij het 
moment gekomen om voor dit werk een opvolger te zoeken. Nog in hetzelfde jaar 1921 wordt de 
zorg voor het woordenboek contractueel overgedragen aan de Haagse HBS-leraar A. Broers 
(1867-1941), die zijn sporen op dit gebied al had verdiend. Hij had Ten Bruggencate namelijk al 
terzijde gestaan bij het gereed maken van de laatst verschenen negende druk, en had ook eerder 
wel bijdragen geleverd.   
 Aan de oorspronkelijke uitgave van het woordenboek was, zoals we hebben gezien, nog veel 
te verbeteren. Nadat Van der Wal op verschillende punten welkome wijzigingen had aangebracht, 
gaat Ten Bruggencate vanaf 1916 op zijn vertrouwde manier voort. Er wordt nog het nodige 
toegevoegd en licht bijgesteld, maar pas in de negende druk zien we het begin van een meer 
radicale inhoudelijke aanpassing, waarin ook op een aantal plaatsen ballast wordt opgeruimd.109 
We zijn geneigd hierin vooral de hand te zien van zijn opvolger Broers.  
 Broers zet zich vervolgens aan een grootscheepse herziening, waarin een meerderheid van de 
artikelen geheel wordt herschreven. Extra moeite vergt de inrichting van de woordartikelen in het 
deel NE. Hij raadpleegt hiervoor Wolters‟ woordenboeken voor Duits en Frans, waar de zaken 
beter voor elkaar zijn.110 Beide delen zijn nu niet alleen beter ingericht, ze zijn ook grondig 
opgeschoond. Rarigheden en onhandigheden zijn, ook in de uitspraakaanduiding, uit de weg 
geruimd. Om „redenen van technischen aard‟ (Voorwoord, elfde druk EN, 1929, p. v) kan het 
voorgenomen gebruik van het fonetisch alfabet van de IPA echter pas worden gerealiseerd in de 
twaalfde druk (1932). 
 Sommigen merkten op dat Broers het woordenboek weer op hetzelfde peil had gebracht als 
dat van Van Goors Engels Handwoordenboek, waarbij het enige tijd in de schaduw had 
gestaan.111  
 We zijn dan al ver verwijderd van de „eerste, zeer onvolkomen uitgave‟ (Van Doorn, 1923: 5), 
die ook door de latere redacteur R.W. Zandvoort (1890-1984) met enige verwondering werd 
bezien, toen hij de laatst verschenen drukken (EN18 1974, NE17 1970) naast Ten Bruggencates 
eersteling legde.112 
 Wie de latere steeds deskundig bijgehouden edities van het Engels woordenboek kent, ziet dat 
Broers meteen al in de tiende druk (EN 1926; NE 1927), de eerste van zijn hand, daarvoor de 
solide grondslag heeft gelegd.  
 
7.3. Ten Bruggencate als lexicograaf: een evaluatie  
 
Ten Bruggencate verdient alle lof voor zijn initiatief een nieuw middelgroot woordenboek Engels 
tot stand te brengen. Hij had goed gezien dat daaraan behoefte bestond, want bij uitgever J.B. 

                                                 
109 Collega-anglist Willem van Doorn (1923: 5) meent dan ook in zijn in memoriam te kunnen zeggen: „De negende, 
in vele opzichten ver boven z‟n voorgangers uitstekende, druk heeft ongetwijfeld ‟s veteraans laatste twee levensjaren 
tot verheugenis gestrekt‟. 
110  Het voorwoord meldt (p. IV): „Wat de aanduiding der beteekenissen in ‟t Nederlandsch en de indeeling betreft, 
ben ik veel verschuldigd aan ‟t Duitsche Woordenboek van Van Gelderen en het Fransche van Herckenrath‟.  
111  Aldus bijvoorbeeld in een terugblik, E. Kruisinga, Taal en Leven, 5/3, jan. 42, 126-127. 
112  Zie R.W. Zandvoort, „„Ten Bruggencate‟ Toen en Nu‟, in Resonans, 10/6, Febr. 1978, 166-167. Hij bezorgde de 
drukken die verschenen in de periode 1948-1971. 
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Wolters ging het in steeds nieuwe edities grif van de hand en groeide het ten slotte uit tot een 
sieraad van de Nederlandse anglistiek. 
 Uit de kritiek die geleidelijk loskwam bleek echter dat hij onvoldoende inzicht had in wat er in 
het woordenboek thuis diende te horen en hoe de inhoud zo inzichtelijk mogelijk aan de 
gebruiker kon worden gepresenteerd. We mogen daaruit concluderen dat het hem ontbrak aan 
lexicografische expertise. Ook al zei hij „enkele wenken‟ te hebben ontvangen van Stoffel, die hij 
kenschetste als „iemand volkomen op de hoogte van de klippen, die men bij het schrijven van een 
woordenboek moet vermijden‟ (Voorrede NE, p. [vii]), 113 dat verhinderde niet dat er, vooral door 
Prick van Wely, principiële kritiek kon worden geoefend op inhoud en opzet van het nieuwe 
werk.   
 Het tijdstip van publicatie daarvan bracht met zich mee dat daaraan pas in de vierde druk (EN 
1907; NE 1908) gevolg kon worden gegeven, op een moment dus waarop Ten Bruggencate de 
teugels had overgegeven aan Van der Wal. Hij en niet Ten Bruggencate was het dus die in de 
periode 1907-1916 binnen het aanwezige kader een aantal noodzakelijke verbeteringen aanbracht. 
 Nadat Ten Bruggencate de bewerking in 1916 weer in eigen hand nam, ging hij op zijn 
vertrouwde manier voort met wat Van der Wal had achtergelaten. Toen hij ten slotte eind 1920, 
twee jaar voor zijn dood, de zorg voor het woordenboek uit handen gaf,114 bleek een 
grootscheepse reddingsoperatie nodig om het bij de tijd te brengen en de inrichting van de 
woordartikelen te laten voldoen aan de daarvoor te stellen eisen. Zoals ik elders heb gezegd: het 
woordenboek knapte aanzienlijk op als hij de teugels aan iemand anders had overgegeven, eerst 
tijdelijk aan Van der Wal, later definitief aan Broers.115 
 De vraag blijft of Ten Bruggencate als lexicograaf beter voor de dag zou zijn gekomen als hij 
meer tijd aan zijn woordenboek had kunnen besteden. Nergens blijkt echter dat hij van zins was 
bepaalde aspecten van zijn woordenboek eens grondig aan te pakken. Omdat het, zoals hij in zijn 
afscheidsvoorwoord nog memoreerde, in flinke oplagen van de hand bleef gaan, zal de noodzaak 
daartoe zich ook niet aan hem hebben opgedrongen.  
 Enig inzicht in hoe hij tegenover zijn werk stond kunnen we ontlenen aan de inhoud van de 
brochure116 die hij „om eigen fatsoen‟ (p. 1) meende te moeten schrijven in reactie op Prick van 
Wely‟s voorwoord bij de sterk verbeterde achtste druk van Kramers‟ deel EN (1917). Prick zette 
daarin met gepaste trots uiteen wat hij dacht al tot stand te hebben gebracht. Wat Ten 
Bruggencate in het verkeerde keelgat schoot, was dat Prick voor dat doel een kort trajectje uit zijn 
eigen woordenboek afdrukte naast de vergelijkbare passage niet alleen in de vorige druk, maar 
ook in twee niet nader genoemde concurrerende dictionaires, waarin de ingewijde de laatste 
drukken van Ten Bruggencate, respectievelijk Campagne kon herkennen.  
 Dat was reden voor Ten Bruggencate de schrijver van het geïncrimineerde werk te betichten 
van „wetenschappelijk farizeïsme‟ (p. 1). Zelf, zo verklaart hij, laat hij zich op zijn werk „in het 
minst niet voorstaan‟, omdat hij altijd het gevoel met zich meedraagt „dat er zeer veel aan 
ontbrak, ontbreekt en blijft ontbreken‟ (p. 8). Maar dit vertoon van bescheidenheid roept 
tegelijkertijd de vraag op, waarom hij dan niet meer zijn best deed om die gebreken weg te 
werken. Een dergelijke lauwe houding staat in schril contrast met die van zijn tegenstrever Prick 

                                                 
113  Berichten over Stoffels bijdragen aan de tweetalige lexicografie, die zich voornamelijk afspelen op het terrein van 
in Duitsland uitgegeven woordenboeken Duits en Engels, zijn nogal lapidair. Zie voor een meer volledige 
opsomming J. Posthumus, „Stoffels bijdragen aan de tweetalige lexicografie‟ (te verschijnen). Stoffel zou de 
aangewezen persoon zijn geweest om een tweetalig woordenboek Engels en Nederlands tot stand te brengen. 
Nergens blijkt echter dat hij een dergelijke tijdrovende taak werkelijk ambieerde.  
114  Het voorwoord van de negende druk, waarin hij afscheid neemt, is gedateerd 20 november 1920; de acte van 
overdracht is gesigneerd 24 februari 1921; Ten Bruggencate komt te overlijden op 23 december 1922. 
115  Zie Posthumus (1999a: § 3), tevens (2009: 201-202).    
116 Deze kreeg de vorm van een open brief „Aan de Firma J.B. Wolters te Groningen‟.  
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van Wely, de „hartstochtelijke lexicograaf‟,117 die hardnekkig in elke nieuwe editie verbeterde wat 
daarvoor in aanmerking kwam.  
 Wanneer Ten Bruggencate zijn eigen woordenboek naast de nieuwe Kramers legt, kan hij Prick 
niettemin nog op verschillende lacunes wijzen. In sommige gevallen is dat terecht, maar andere 
ontbrekende termen kunnen best worden gemist. Dat blijkt wanneer ook Broers het niet nodig 
vindt ze in zijn nieuwe editie te handhaven.  
 Meer in het algemeen gezegd, draagt het woordenboek nog te zeer de sporen van Ten 
Bruggencates moeizaam pogen zich de finesses van het Engels eigen te maken. Hij neemt zijn 
Engelse lectuur zeer oplettend door, stopt zijn botaniseertrommel vol met alles wat hij maar 
tegenkomt, maar toont in de determineerfase onvoldoende inzicht in wat moet worden bewaard 
en onderscheiden, en hoe dat het beste kan gebeuren. Zou dit kunnen helpen verklaren dat hij 
vanuit Engeland opmerkingen kreeg „dat zekere woorden en uitdrukkingen niet Engelsch waren‟, 
ook al had hij ze bij Engelse auteurs aangetroffen?118   
 Wie de rijtjes vertaalwoorden doorneemt, krijgt ook de indruk dat er soms onvoldoende is 
geabstraheerd van een gevonden context. Moeilijk te begrijpen valt dat hij op enkele plaatsen uit 
het oog verliest dat een vertaalwoordenboek als functie heeft de gebruiker het juiste equivalent te 
leveren in de andere taal. „Rainfall‟ bijvoorbeeld is dan „regenval‟, niet „hoeveelheid regen op eene 
bepaalde plaats‟.119  
 Evenmin is hij sterk in het leveren van een treffende vertaling. Onhandige en soms ook 
onjuiste vertalingen vindt men vooral bij idiomen en langere gezegden en uitdrukkingen.120 Wie 
de verschillende edities naast elkaar legt, ziet hoe Van der Wal en Broers op veel plaatsen betere 
equivalenten leveren.  
 Onze eindconclusie moet dus zijn dat Ten Bruggencates lexicografische capaciteiten niet te 
hoog dienen te worden aangeslagen.121 Zijn blijvende faam berust vooral op de gelukkige 
omstandigheid dat zijn naam verbonden bleef aan het woordenboek zoals dat door zijn opvolgers 
op hoger peil werd gebracht.  
  
8. Slotwoord 
 
Ten Bruggencates werkzaam leven valt uiteen in twee delen die echter wel in elkaars verlengde 
liggen. Het was immers zijn brede inzet als leraar en opleider, met daaraan verbonden zijn 
lidmaatschap van examencommissies voor de L.O.-akte, die leidde tot zijn eervolle benoeming in 
1899 tot inspecteur van het middelbaar onderwijs. Van leraar was hij nu ambtenaar geworden, 
wat betekende dat hij zijn tijd op geheel andere wijze moest invullen. Maar ook voor die nieuwe 
functie zette hij zich op karakteristieke wijze in, met als gevolg dat bij zijn afscheid kon worden 
gezegd dat hij zijn taak „met opgewektheid, volharding, onkreukbare goede trouw, absolute 
onbaatzuchtigheid en strikte onpartijdigheid‟ had verricht.122 Bij alle kritiek die hem, „gelijk ieder 
openbaar persoon‟, ten deel was gevallen, zo merkte dezelfde spreker op, kon geen twijfel bestaan 
dat bij hem steeds sprak „de meest nobele bedoeling, liefde voor het onderwijs, hart voor het 
kind‟. Het was inderdaad deze liefde voor het onderwijs die hem, toen hij zich van regeringszijde 

                                                 
117  Zo noemde C.G.N. de Vooys (1873-1955) hem in zijn recensie van het Viertalig Aanvullend Hulpwoordenboek 
(Nieuwe Taalgids IX, 1915, 105). 
118  Dit meldt hij in de Voorrede van de eerste druk van het deel NE (1896), p. [v], noot 1.  
119  Zie hierover Taco de Beer (1904: 348-349). Pas in de vierde druk (1907), als Van der Wal aan het roer komt, 
wordt dit soort dingen verbeterd. 
120  Prick had, tot ongenoegen van Van der Wal, die dit werk in Het Schoolblad (1904: 573-574) recenseerde, al een 
aantal genoemd in zijn Engelsche Parallellen bij Dr. Stoett‟s: Spreekwoorden, Spreekwijzen, enz. (1904). Zie hierover 
Posthumus (2003a).   
121 Wat dit betreft maakt Taco de Beer het wel erg bont met zijn terloopse opmerking: „na het doorslaand bewijs van 
onvoldoende kennis van ‟t Engelsch uitgegeven in 2 deelen onder den titel van „Woordenboek‟ dienen de woorden 
„Ten Bruggencate‟ en „Engelsch‟ zoo ver mogelijk van elkaar gehouden te worden‟ (Noord en Zuid 29, 1906, 235).   
122 Zie het verslag „Afscheid van den Heer Ten Bruggencate‟ in Weekblad 13/9 (2 nov. 1916) 345-348. 



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2011. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord 
 

35 
 

in zijn ambities gefnuikt voelde, had genoopt uit zijn inspecteursfunctie te treden. Diep 
teleurgesteld had hij toen opgemerkt: „ik geef veel prijs, dat ik ongaarne mis‟ (Weekblad, 13/1, 7 
sept. 1916, 35).  
 De voldoening over gedane arbeid, die hij toch moet hebben gevoeld, raakte hij later echter 
grotendeels kwijt. Ruim een jaar later kijkt hij, in een brief van 5 febr. 1918 aan zijn oudste 
dochter, als volgt op zijn werkzaam leven terug: 
 

Ik vind nog niets mooier dan het ontbolsteren van den jeugdigen geest, en je weet, dat ik van 
alles in mijn vak bij de hand heb gehad: Boekjes maken, artikeltjes schrijven, cursus met dames 
tusschen 50 en 80, en – helaas! – ook een administratieve taak heb vervuld, die ik vol illusies 
aanvaardde, van welke er geen enkele “was materialised”. [Ik heb moeten ervaren] dat het 
Departement een onzalige rem is voor alle pogingen, om de zaak vooruit te helpen. [...] De 17 
inspecteursjaren waren de magere, nu geniet ik weer van de vette. [...]. Er zijn illusies nodig. 
Dat ik enkele daarvan terugkreeg, en de kracht kreeg, er aan en voor te werken, stemt tot 
tevredenheid. 

 
Ten Bruggencate had duidelijk weer kracht geput uit de terugkeer naar zijn oude stiel, het 
lesgeven, nu aan het instituut Wullings te Voorschoten. Willem van Doorn (1923: 5), ten tijde van 
Ten Bruggencates overlijden voorzitter van de sectie Engels van de Vereniging van Leraren in 
Levende Talen, had het dus bij het rechte eind toen hij hem karakteriseerde als „de inspecteur-die-
in-z‟n-hart-steeds-leraar-bleef‟. Blijvend waardevol vond hij ook Ten Bruggencates artikelenreeks 
over zijn onderwijspraktijk die was verschenen in de jaargang 1905/1906 van het Weekblad (zie 
boven 5.2). Hij verheelde niet dat hij, hoewel behorend tot een jongere generatie met eigen 
ideeën,123 „met verscheidene denkbeelden [daarin] terdege z‟n voordeel had gedaan‟. 
 In die artikelenreeks zagen we hoe Ten Bruggencate steeds op zoek was naar de meest 
effectieve wijze om de vermogens van zijn pupillen te ontwikkelen en zichzelf daarbij niet 
spaarde. Het lesmateriaal dat hij daarvoor ontwikkelde droeg ook ten dele een eigen stempel. Een 
positieve instelling ademen ook de recensies die hij leverde voor Taalstudie en later voor het 
tijdschrift Museum. Als er kritiek wordt geleverd dan is dat doorgaans, zoals de geijkte frase in 
Taalstudie luidt, „in an appreciative spirit‟.124 
 In zijn inspecteursfunctie moet Ten Bruggencate met veel personen een normaal menselijk 
contact hebben onderhouden. Figuren die in zijn ogen bepaalde fatsoensnormen hadden 
overtreden, zoals de heren Niermeijer en Prick van Wely, werden echter door hem 
onvoorwaardelijk in de ban gedaan. Dat het begrip fatsoen belangrijk voor hem was bleek ook uit 
de gevaren die hij zag in co-educatie, want dat kon gemakkelijk leiden tot een te vrije omgang 
tussen de seksen. 
 Ideeën over „wat hoort‟ zijn ook merkbaar in zijn oordeel over taalgebruik. Wanneer zich dat 
uit als een verlangen om te weten wat nu precies in het Engels als juist moet gelden – hij was een 
zeer nauwkeurig lezer – dan is dat op zich niet af te keuren. Anderzijds kan het leiden tot het als 
fout bestempelen van nieuwe ontwikkelingen. Zo bekritiseert hij in zijn pamflet tegen Prick diens 
vertaling van „forced labour‟ als „dwangarbeid‟ (zou moeten zijn „gedwongen arbeid‟) en noemt hij 
„flux de bouche‟ als vertaling van „volubility‟ een „onvergeeflijke fout‟ (want dat betekent immers 
„speekselvloed‟). Ook bekritiseert hij in Museum 2 (1894: 294-295) in zijn recensie van J.H.A. 
Günthers Handbook of the English Language (2de druk 1894) bepaalde uitspraakvormen die in latere 
jaren wel degelijk blijken te worden gesanctioneerd in Daniel Jones‟ English Pronouncing Dictionary 
(1917).  

                                                 
123  Van Doorn (1875-1959) hing onder andere nog strikter het principe aan dat in de klas vanaf het begin uitsluitend 
Engels mocht worden gesproken. Zie voor een korte kenschets van zijn didactische methode Van Essen (1986: 285, 
287). 
124 Niets positiefs vond hij in Museum 4 (1896: 357-359) echter op te merken over A New English Grammar (1896) van 
S.F. Kleinbentink, waarvan de inhoud inderdaad beneden peil was.  
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 Van betrekkelijk eenvoudige komaf werd de ambitieuze jonge leraar later als Inspecteur van 
het Middelbaar Onderwijs (District Zuid) een persoon van gewicht, lid niet alleen van 
examencommissies voor Engelse onderwijsakten en andere bevoegdheden, maar ook van 
staatscommissies die advies uitbrachten over de inrichting van het onderwijs. 
 Hij spreidde als leraar en opleider zowel als in zijn ambtenaarlijke functie een formidabele 
werkkracht ten toon. De taalkundige werken die hij naliet waren zeker nuttig in hun tijd. 
Daarnaast waren zijn uitstapjes naar het gebied van de literatuur minder opmerkenswaard. Niet 
onvermeld mag blijven dat de redactie van Het Vaderland hem als hogelijk „bevoegd literator‟ 
uitnodigde, voorafgaande aan de Haagse uitvoering van Mahlers Achtste Symfonie, voor de 
lezers een toelichting te geven bij de Goetheteksten die daarvan de ruggegraat vormen. Een 
dergelijk uitstapje naar hogere sferen in het geliefde Duits was een kolfje naar zijn hand.125  
 
Appendix 
 
Karels tiental 
 
Tijdens zijn drukke bestaan, eerst als leraar en schoolinspecteur te Leeuwarden, vervolgens als 
inspecteur van het middelbaar onderwijs te ‟s-Gravenhage, vervulde Karel ten Bruggencate ook 
zijn plichten in het grote gezin dat hij op de wereld zette. Er werden in de Leeuwardense periode 
niet minder dan tien kinderen geboren, vijf jongens en vijf meisjes. Dat ze alle voorspoedig 
opgroeiden en ook een voor die tijd flinke leeftijd bereikten,126 toont hoezeer de medische en 
sociale omstandigheden waren verbeterd sinds de grote kindersterfte die het gezin had getroffen 
waarin Karel zelf opgroeide.  
 De tien kinderen werden geboren over een periode van negentien jaar, waarbij dient 
opgemerkt dat er ergens middenin, tussen augustus 1885 en augustus 1891, met het verslechteren 
van de gezondheid en het overlijden van Karels eerste vrouw Henriëtte Cornelie Vorderman 
(1857-1888) zich een zesjarige pauze in de gezinsuitbreiding voordeed. Daarna ging het met 
jongere zuster Cornelie Henriëtte Maria (1859-1944), die zijn tweede vrouw werd, in een wel zeer 
rap tempo verder. De zes kinderen uit dit tweede huwelijk kwamen ter wereld in een periode van 
acht jaar en krap zes maanden. Bij de geboorte van de laatste telg was Karel in zijn vijftigste jaar, 
Cornelie in haar veertigste.  
 Van de kinderen werd kennelijk verwacht, zij waren dat ook aan de positie van hun vader 
verplicht, dat zij door studie een verantwoorde maatschappelijke carrière zouden opbouwen. In 
het kader van dit artikel worden hierover enkele feitelijke details gegeven. Er is geen poging 
ondernomen persoonlijke bijzonderheden over het gezinsleven te achterhalen. Belangrijke 
bronnen waren de in de aanvang van het artikel genoemde genealogische overzichten,127 de 
Staatscourant en Staatsalmanak voor de benoemingsgegevens en het bibliotheekbestand PiCarta 
voor gepubliceerde werken. Veel voorwerk is hier verricht door Johan Gerritsen. Een 
interessante tussenstand in de maatschappelijke status van de gezinsleden is vervat in het 
document, gedateerd 31 juli 1923, waarin door uitgever Wolters de overdracht wordt geregeld 
van de rechten van de overleden vader aan de weduwe en de tien kinderen. Dat document 
vermeldt steeds woonplaats en beroep van de erfgenamen.  

                                                 
125 Mahlers „Symphonie der Tausend‟ kreeg zijn Nederlandse première op 9 maart 1912 in een uitvoering door het 
Concertgebouworkest onder Willem Mengelberg. De Haagse uitvoering door het Residentieorkest met koor en 
solisten vond plaats op 17 maart 1917. Ten Bruggencates uitvoerige toelichting verscheen in Het Vaderland op 
maandag 12 maart 1917 in de rubriek Kunst- en Letternieuws. 
126 Slechts twee kinderen, derde zoon Adolf, die 64 werd, en vijfde dochter Cornelia Henriëtte Maria, die overleed op 
68-jarige leeftijd, haalden de zeventig niet. Daarnaast haalde alleen oudste dochter Cornelia Dina met haar 84 jaar de 
tachtig.   
127 Zie boven noot 4. Alleen het tweede, getiteld „Parenteel Harmen ten Bruggencate‟, loopt zo ver door in de tijd 
dat er ook kleinkinderen worden genoemd. De opsomming is helaas niet volledig. Vgl. noot 130.  
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 Opvallend is het convergeren in latere jaren van een aantal familieleden naar 
Driebergen/Rijsenburg.  
 
A. De kinderen van Karel ten Bruggencate (28.11.49 - 23.12.1922) en Henriëtte Cornelie 
Vorderman (25.6.1857 - 30.1.1888) 
 
1. Oudste zoon Hendrik Gerrit (2.2.1880 - 26.9.1954, Purmerend) studeerde letteren aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en trad als leraar Engels rechtstreeks in de voetsporen van zijn vader. 
Na zijn vaste benoeming in 1907 aan de RHBS te Wageningen, huwde hij op 30.7.1908 de bijna 
acht jaar jongere Louise Helena Gonggrijp (*29.11.1887), bij wie hij vier kinderen kreeg, twee 
jongens en twee meisjes. Toen in 1913 een nieuwe RHBS werd geopend in Terneuzen, werd hij 
daar de eerste directeur. Dat werd hij opnieuw bij de oprichting in 1922 van de nieuwe RHBS te 
Purmerend. Tussendoor was hij in 1911 te Leiden gepromoveerd op het proefschrift Mr. Rhijnvis 
Feith: een bijdrage tot de kennis van zijn werken en persoonlijkheid. Zijn wijdere interesse in filosofische 
kwesties kreeg gestalte in een flink aantal publicaties over Hegel en Bolland. Hij correspondeerde 
onder andere met de filosoof H.J. Pos. 
 
2. Het oudste meisje, Cornelia Dina (6.2.1881 - 18.10.1965, Driebergen), in het gezin „Zus‟ 
genoemd, volgde eveneens in haar vaders voetstappen. Ook zij werd lerares Engels, laatstelijk aan 
de Middelbare School voor Meisjes „Het Kopje‟, te Bloemendaal. Zij bleef ongetrouwd. Na haar 
vaders dood was zij het die voor uitgever J.B. Wolters nieuwe edities van zijn schooluitgaven van 
literaire werken verzorgde. Na haar vaders overlijden werd zij door de erfgenamen aangewezen 
als contactpersoon met uitgever Wolters. Op een bepaald moment werd die functie overgenomen 
door haar broer Gerrit Hendrik.  
 
3. De tweede zoon Gerrit Hendrik (14.4.1883 - 17.2.1963, Katwijk) wenste kennelijk weinig 
voor zijn oudere broer onder te doen. Hij koos aan de Leidse universiteit in 1902 echter een 
andere studierichting, namelijk wis- en natuurkunde. In 1920 promoveerde hij te Groningen op 
een proefschrift getiteld Determination and discussion of the spectral classes of 700 stars mostly near the 
North Pole. In de nationale bibliotheekbestanden zoekt men echter tevergeefs naar verdere 
publicaties van zijn hand. Hij gaf les in kosmografie aan de Middelbare school voor Meisjes te 
Leeuwarden en was vanaf 1913 leraar natuurkunde, scheikunde, plant- en dierkunde aan de 
RHBS te Heerenveen. In 1922 werd hij benoemd tot directeur van de RHBS te Sappemeer. In 
1930 werd hij directeur van de RHBS te Leeuwarden en het jaar daarop voorzitter van de 
Vrijzinnig Hervormde Gemeente in deze plaats. Zijn drie jaar oudere echtgenote, Grietje 
Overdiep (22.7.1880 – 1.7.1961), die hij op 6.10.1911 te 's-Gravenhage huwde, was geboortig uit 
het dichtbij Heerenveen gelegen Bovenknijpe. Beiden overleden binnen enkele jaren na elkaar in 
Katwijk.  
Ze hadden één dochter.  
 
4. De derde zoon Cornelis (12.8.1885 - 7.9.1961, Groesbeek) begaf zich in de journalistiek, een 
beroep dat hij ook enige tijd in Nederlands Oost-Indië uitoefende. Van 1913-1916 was hij 
verbonden aan het Bataviaasch Nieuwsblad, juist in de periode dat de krant met het tijdelijk ontslag 
van de befaamde hoofdredacteur Karel Zaalberg het moeilijk had.128 Tijdens zijn verblijf in de 
tropen huwde hij te Batavia op 3.8.1916 de zeven jaar jongere Anna Rosa Margarita Naef  
(* 1.10.1892). Later was hij enige tijd werkzaam bij de Oosthoekbode, uitgegeven te Malang. Hij had 
bij deze dagbladen altijd een hoofdredacteur boven zich.129 Op het overdrachtsdocument van de 
rechten van zijn vader aan de nazaten (1923) staat hij aangeduid als journalist te ‟s-Gravenhage.  

                                                 
128 Zie Termorshuizen (2011: 509-512). 
129 Zijn naam komt dan ook niet voor in het „Chronologisch carrièreoverzicht van de belangrijkste journalisten in 
Indië‟ in Termorshuizen (2011: 1065 e.v.). 



Trefwoord, tijdschrift voor lexicografie. Jaargang 2011. http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord 
 

38 
 

B. De kinderen van Karel ten Bruggencate (28.11.1849 - 23.12.1922) en Cornelie Henriëtte Maria 
Vorderman (24.4.1859 - 1.2.1944) 
 
5. De vierde zoon Adolf (7.8.1891 - 3.2.1957, Alkmaar) studeerde medicijnen aan de 
universiteiten van Leiden en Groningen. In maart 1921 werd hij benoemd als officier van 
gezondheid te Amersfoort. Nog in hetzelfde jaar huwde hij in die plaats de in Berlijn geboren 
Edith IJnde Rosenstein (15.8.1893 - 1981). Later was hij kinderarts te Bergen en Inspecteur 
kindergeneeskunde Noord-Holland. Er waren vier kinderen: één meisje en drie jongens. 
 
6. De tweede dochter Henriette Cornelie (5.8.1893 - 2.11.1968, Zutphen) droeg de voornamen 
van Karels eerste vrouw. Zij studeerde theologie te Leiden, en vervulde het ambt van 
Doopsgezind predikante te Batavia en Rotterdam. In 1923 woonde ze te Weltevreden (NOI) en 
op 25.7.1925 trad ze in Batavia in het huwelijk met Ahasuerus Voorhoeve (31.1.1899, Rotterdam 
– 5.1.1957, Utrecht).  

Een preek van haar is te vinden als aanhangsel bij de radiorede Christ avant tout van H.M. de 
Koningin „over onze taak in deze dagen in verband met moreele en geestelijke herbewapening‟ 
(Rotterdam: Voorhoeve, 1939). Ook scheef ze een lekenspel Een nieuw verbond bij de inwijding van 
de nieuwe kerk der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam (Bussum: Voorhoeve, 1952).  
Correspondentie van haar (1933) met Victor van Vriesland wordt bewaard in het Letterkundig 
Museum (LM V 00922 B2). 
 
7. De derde dochter Maria Christina (22.10.1894 – 29.8.1979, Zeist) volgde een eenvoudigere 
carrière als wijkverpleegster van het Groene Kruis. Ze woonde in 1923 te Rijsenburg. 
 
8. De vierde dochter Carolina (6.3.1896 – 8.6.1968, Driebergen), in 1923 zonder beroep, was 
eerder te ‟s-Gravenhage lerares tekenen geweest. Als zodanig trad ze dus in de voetsporen van 
grootvader Vorderman. Op 13.10.1925 trouwde ze te Zeist met Leonard Johannes Akkeringa 
(14.10.1893, ‟s-Gravenhage - 29 juli 1959, Driebergen-Rijsenburg). 
 
9. De vijfde dochter Cornelia Henriette Marie (15.12.1897 - 16.1.1966, Naarden), genoemd 
naar haar moeder, studeerde aanvankelijk te Leiden rechtsgeleerdheid. Ze was enige tijd leerling-
verpleegster in Amsterdam. Op het overdrachtsdocument van 1923 nog zonder beroep, trouwde 
ze datzelfde jaar op 7.8.1923 te Zeist met de vijftien jaar oudere Johannes Theodor Maria Muller 
(9.6.1882, Heerlen - 6.7.1937, Bussum). Er was in elk geval één dochter Caroline.130 
 
10. Over de laatstgeborene, de vijfde zoon Karel (29.1.1899 – 21.12.1970, Voorburg) is weinig 
bekend. Hij huwde op 28.6.1930 te Voorburg Petronella Jacoba (Nelly) Molenaar 
(*5.8.1904, Scheveningen). Een zoon, Karel, werd op 22.5.1931 geboren te Veur (thans gemeente 
Leidschendam). 

                                                 
130 Informatie Johan Gerritsen, die haar ergens in de vorige eeuw had opgezocht. Dat ze ontbreekt in het „Parenteel 
Hamen ten Bruggencate‟ bewijst dat de daar verstrekte gegevens niet compleet zijn.    
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Literatuurlijst 
   
A. Publicaties K. ten Bruggencate  
 
1. Leerboeken 
 
1878. Introduction to English conversation, for the use of hoogere burgerscholen en uitgebreid lagere scholen.  

Groningen: W. Versluys. 
1880. Introduction to the English language. Groningen: J.B. Wolters. [=2de druk ten Bruggencate, 

1878]. 
1885. Het noodigste uit de Duitsche grammatica, meer speciaal voor de leerlingen onzer gymnasia bijeengebracht.  

Leeuwarden: A. Meijer, fa. H. Kuipers en J.G. Wester. 
1886. Oefeningen behoorende bij Het noodigste uit de Duitsche grammatica, benevens hoofdregels voor de  

uitspraak van het Duitsch. Leeuwarden: A. Meijer, fa. H. Kuipers en J.G. Wester.  
1886. De hoofdzaken der Engelsche grammatica, ten gebruike van gymnasia en hoogere burger scholen.  

Groningen: J.B. Wolters. 6de druk, 1906. 
1887. De Uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen, volgens eene geheel nieuwe methode, en  

vertaaloefeningen, behoorende bij “De hoofdzaken der Engelsche grammatica”. Groningen: J.B. Wolters. 
1894. Engelsch Woordenboek. Eerste deel: Engelsch-Nederlandsch. Groningen: J.B. Wolters. 
1896. Engelsch Woordenboek. Tweede deel: Nederlandsch-Engelsch. Groningen: J.B. Wolters. 
1899. Leerboek voor het Engelsch, ten dienste van het voortgezet onderwijs. Groningen: J.B. Wolters. 
1899. Nieuwe Engelsche grammatica, ten behoeve van allen, die Engelsch onderwijzen, of zich voor een der  

examens in deze taal bekwamen. Groningen: J.B. Wolters. 
1899. De Uitspraak van het Engelsch met eene korte Inleiding in de Klankleer. Groningen: J.B. Wolters. 
1900. Inleiding tot de Klankleer. Inzonderheid met het oog op de Nederlandsche taal en de onderwijzers der lagere  

scholen. Groningen: J.B. Wolters. 
1903. Leerboek voor het Duitsch, ten dienste van het voortgezet onderwijs. Leeuwarden: Meijer en  

Schaafsma. 
 
2. Schooluitgaven van literaire werken 
 
Alle verschenen in de serie „Of Olden Times and New‟. Groningen: J.B. Wolters. Met 
verklarende aantekeningen, aanvankelijk (1883) in het Engels, later steeds in het Nederlands. 
Vanaf 1921 werden nieuwe drukken bezorgd door dochter C[ornelia] D[ina] ten Bruggencate 
(1881-1965), lerares Engels aan „Het Kopje‟ te Bloemendaal.  
 
1883. Charles Dickens. The Chimes: a Goblin Story with some Bells that rang an Old Year out and a New  

Year in, with Notes and Elucidations (in English). 2de druk (1897) met Nederlandsche 
aanteekeningen. 4de druk, 1920. 

1889. Charles Dickens. The Cricket on the Hearth: a fairy tale of home. 5de druk (1923) nagezien door  
C.D. ten Bruggencate. 

1891. Charles Dickens. A Christmas Carol in Prose. Being a ghost story of Christmas. 19de druk (1927)  
nagezien door C.D. ten Bruggencate. 36ste druk 1969, met herdrukken tot 1976. 

1897. W. Shakespeare. Julius Caesar. 8ste druk (1922) nagezien door C.D. ten Bruggencate. 17de  
druk 1950. 

1899. W. Shakespeare. The Merchant of Venice. 9de druk (1921) nagezien door C.D. ten  
Bruggencate. 27ste druk 1970. 

 
3. Brochures en artikelen op onderwijsgebied 
 
1879. „De moderne talen aan de Gymnasia‟. In: De Schoolbode 11, 377-391. 
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1906. „Over taalonderwijs‟. In: Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs 2/37-45 (1905- 
1906) 988-995, 1035-1040, 1078-1083, 1098-1105, 1128-1134, 1153-1159, 1193-1199, 1239-
1245, 1268-1274. 

1909. De eindexamens onzer hoogere burgerscholen. Een woord aan ouders, opvoeders en wetgevers.  
Groningen: J.B. Wolters. 

1916. Ons middelbaar onderwijs en de jongste beschikkingen. Een woord aan allen, die in den bloei van onze  
H.B.-Scholen belang stellen. Tiel: D. Mijs.  

1917. „Meisjes en jongens‟. In: School en Leven, 18/26 (22 febr. 1917) kol. 401-406. 
1920. De reorganisatie van ons onderwijs in hoofdtrekken geschetst voor wetgevers en ouders. Tiel: D. Mijs 
 
4. Andere artikelen en recensies131  
 
1879. „Voorzetsels‟. In: Taalstudie 1, 95-106. 
1879. „De Engelsche Voorzetsels achter Werkwoorden met Romaanschen Stam‟. In: Taalstudie 1,  

281-296. 
1881. „The meanings of some Prepositions, as applied in the English Language of the present  

day‟. In: Taalstudie 2, 143-61. 
1881. „Stray Notes on Pronunciation‟. In: Taalstudie 2, 363-367. 
1882. „The use of Can and May‟. In: Taalstudie 3, 94-106. 
1882. „Notes and Elucidations to Dickens‟s Chimes‟. In: Taalstudie 3, 193-209; 257-273.  
1883. „Synonyms Illustrated etc.‟ In: Taalstudie 4, 59-61. 
1883. (Met C. Stoffel) „Contributions to English Lexicography. II‟. In: Taalstudie 4, 207-217. 
1884. „Notes on Adverbs, adverbial Phrases, etc.‟ In: Taalstudie 5, 75-84.  
1885. „The use of the definite Article‟. In: Taalstudie 6, 22-31. 
1885. „On the Plural of Substantives in English‟. In: Taalstudie, 88-102. 
1885. „Elucidations to Ch. Dickens‟s “The Cricket on the Hearth”‟. In: Taalstudie 6, 285-290,  

343-352. 
1885. „Contributions to English Lexicography. II‟. In: Taalstudie 6, 353-362. 
1886. (Met C. Grondhoud) „Synonyms Illustrated‟. In: Taalstudie 7, 21-28. 
1886. „A new edition of Marlowe's Tamburlaine‟. In: Taalstudie 7, 28-36. Doctor Faustus, hrsg. H.  

Breymann, ibid. 10 (1889) 289 [New Books] 
1886. „Elucidations to Carlyle‟s “The French Revolution”‟. In: Taalstudie 7, 218-223. 
1886. „Some Remarks on the Use and Derivation of Adjectives‟. In: Taalstudie 7, 224-232. 
1886. „Stray Notes on the Use and Formation of Verbs‟. In: Taalstudie 7, 279-285.  
1886. „On the Use and Formation of Substantives‟. In: Taalstudie 7, 348-352. 
1887. „Two new Books on English Pronunciation‟ (rec. van Sweet 1885 en van Western 1885).  

In: Taalstudie 8, 18-26. 
1887. „Contributions to English Lexicography. III‟. In: Taalstudie 8, 147-153. 
1887. „The Explanation of a Poem [= Shelley‟s The Cloud]‟. In: Taalstudie 8, 285-294.  
1888. „Aids to Study: H. Baumann. Londinismen, Slang und Cant, etc; ein Supplement zu allen Engl.- 

deutschen Wörterbüchern‟ (rec.). In: Taalstudie 9, 19-25. 
1888. „Additional Notes on Pronouns‟. In: Taalstudie 9, 83-98. 
1889. „New Books: A Christmas Carol in Prose, by Ch. Dickens. Mit deutschen Erklärungen von  

Dr. G. Tanger‟ (rec.). In: Taalstudie 10, 22-30. 
1889. „New Books: W. Viëtor. Einführung in das Studium der englischen Philologie‟ (rec.). In: Taalstudie  
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