
1 Mogelijk - maar zeker is dit absoluut  niet - Everwinus Wassenbergh (1742-1826), hoogleraar
Grieks te Franeker.  Hij werd daar op 9 juni 1797 tevens benoemd tot hoogleraar “in de Nederduitsche
Taalkunde” en werd zo de allereerste officiële hoogleraar Nederlands. Cf. Noordegraaf 1997. 

2 Met dank aan Igor van de Bilt, Lo van Driel, Frits Ponelis, Frederick Schwink en Rienk Vermij.
Een aantal gegevens is ontleend aan Noordegraaf & Van de Bilt 2001. 

3 Zie over de receptie van het taalkundig werk van Ten Kate verder Van de Velde 1966: passim.
Vanderheyden (1971: 96) stelt dat Ten Kate’s Aenleiding in het buitenland “pas veel later en dan nog
slechts in een kleine kring van een uiterst beperkt aantal belangstellenden ingang vond”, maar hij geeft
geen voorbeelden. Over Lambert ten Kate en zijn werk zie onder meer Noordegraaf 2000. 
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“Philogothus” of “der ungemein fleissige Lam b e rt ten  Kate ” 
Over de receptie van de Ge m e e n s c h a p  (1710) en de Ae n l e id i n g  (1723)

Door Jan Noordegraaf 

Inleiding 
In een tweetal recente artikelen is Marijke J. van der Wal ingegaan op de receptie van enkele
aspecten van het taalkundig hoofdwerk van Lambert ten Kate (1674-1731), de Aenleiding tot de
kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake uit 1723. Bij haar onderzoek heeft Van der Wal
zich gericht op achttiende-eeuwse Nederlandse grammatica’s en verhandelingen. In een noot
verwijst ze echter ook naar de anonieme auteur van de Aanmerkingen over den oorsprong en verderen
voortgang der Nederduitsche taale (Franeker 1780),1 die opmerkt dat Ten Kate “zelvs bij Uitlanderen
gepreezen” werd (Van der Wal 2000: 18). In dat verband kan Van der Wal wijzen op de Schot
James Boswell (1740-1795) en de Italiaanse kardinaal en polyglot Guiseppe Gaspare Mezzofanti
(1774-1849; cf. Rizza 1987: 78), die beiden het werk van Ten Kate zeer hoogschatten. Ze stelt
overigens vast dat er buiten de studies van Jongeneelen 1996 en De Bonth 1998 “no further
detailed research of ten Kate’s reception in the eighteenth century has been carried out” (Van
der Wal 2002: 50). 

Als aanzet tot verder onderzoek in deze laat ik hier enkele aantekeningen volgen.2 Ze hebben
vooral betrekking op de achtt iende-eeuwse buitenlandse receptie van twee werken van onze
bekende Amsterdamse taalkundige, theoloog en kunstkenner, namelijk de Gemeenschap tussen de
Gottische spraeke en de Nederduytsche (1710) en de Aenleiding (1723).3 Van een volledig overzicht kan
voorlopig geen sprake zijn, zeker als we het woord ‘receptie’ ruim opvatten. Er moeten nog veel
sporen worden nagelopen.  

Uffenbach
Toen de Frankfurter jurist en bibliofiel Zacharias Conrad von Uffenbach (1683-1734) in de
koude maanden februari en maart van het jaar 1711 met zijn jongere broer Johann Friedrich
(1687-1769) tijdens een Bibliothekreise een aantal weken in Amsterdam verbleef om zijn
ontzaglijke boekenverzameling nog wat aan te vullen, nam hij de gelegenheid te baat om ook een
bezoek te brengen aan Lambert ten Kate, teneinde diens uitgebreide kunstverzameling te
bekijken. 

Den 19. Mart. Morgens fuhren wir zu Herrn Lambert Tenkaaten, einem
Mennonisten. Er handelt zwar eigentlich mit Korn, ist aber ein sehr höflicher,
curiöser und dabey sehr gelehrter Mann (von Uffenbach 1754: 651).



4 Had hij de recensie door Jean Le Clerc (zie onder) in de Bibliothèque Choisie  van juni 1710 soms
gelezen?

5 Ten Kates anonimiteit als auteur was betrekkelijk. Voor diverse bewoners van de toenmalige
grachtengordel zal direct duidelijk geweest zijn wie er achter de initialen ‘L.t.K.Hnsz.’ te Amsterdam
schuilging. 

6 Von Uffenbach doelt hier mogelijk op Dietrich von Stade, Specimen lectionum antiquarum
Francicarum ex Otfridi monachi Wizanburgensis Libris Evangeliorum atque aliis ecclesiae christianae germanicae veteris
monumentis antiquissimus, collectum cum interpretatione latina. Cf. Ten Cate 1987: 97. 

7 Een tweede editie, bezorgd door E. van Driel, verscheen in 1783. Van beide uitgaven zijn
tegenwoordig Nederlandse vertalingen beschikbaar,  van de uitgave-1783 ook een fotomechanische
herdruk. 

8 Naar de Hollandse oriëntalist wordt door Sir William Jones nog verwezen in zijn “On the Arabs”,
de Fourth Anniversary Discourse at the Asiatick Society of Bengal (15 februari 1787; cf. Jones 1996: 62). Edward
Gibbon erkende de waarde van Relands geschriften in zijn vermaarde Decline and Fall of the Roman Empire,
voltooid in 1788; Reland vond hij een “judicious student”, die “had travelled over the East in his closet at
Utrecht” (Hamilton 1996:  30).

2

Er werd die ochtend in het huis van Ten Kate op de Keizersgracht uitvoerig gesproken en
gediscussieerd, niet alleen over kunstvoorwerpen, maar ook over Ten Kates collectie van “etwa
sechzig Gläser mit allerhand Thieren in Weingeist”, waaronder een grote leguaan. Toen het
gesprek ten einde liep, informeerde Ten Kate of beide heren “auch Liebhaber von den alten
Talen oder Sprachen wären und verehrte uns sein Tractätgen, so er unter dem Titul: gemeenschap
tusschen de Gootsche en de Nederlandtse taal, Amsterdam 1710. in 40 edirt”.

Ich zeigte ihm, daß ich solches allerdings zu kaufen bemerkt hätte;4 weil aber sein Name
nicht auf dem Titul, sondern nur mit den Initial-Buchstaben sich am Ende des
vorangesetzten Briefs befindet habe ich nicht gewußt, daß er es geschrieben.5 

Wir redeten von der Alten Teutschen Allemanischen Sprache, da ich mich
wunderte, daß ihm das ‘Specimen’ von Herrn Von Stade unbekannt war. Ich gabe
ihm mehrere Nachricht von desselben vorhabenen Werke, welches ihm gar
angenehm zu hören war (1754: 656).6 

Reland
Zacharias Conrad von Uffenbach zal dus in 1711 een exemplaar van de Gemeenschap hebben
kunnen toevoegen aan zijn reeds zeer omvangrijke bibliotheek. Maar eerder al was een exemplaar
van dit boekje in buitenlandse handen gekomen. Zoals bekend mag zijn, wordt het eerste deel
van de Gemeenschap gevormd door een Brief  wegens de Gottische spraeke . Die brief is gedagtekend 25
maart 1708 en is gericht aan “A.V.”, d.w.z. aan de erudiete doopsgezinde koopman Adriaen
Verwer (ca. 1655-1717), een van Ten Kates oudere vrienden. Verwer had in 1707 onder het
pseudoniem Anonymus Batavus een in het Latijn geschreven grammatica van het Nederlands
gepubliceerd, de Linguae belgicae idea grammatica, poetica, retorica.7 In de zomer van 1709 was hij in
Utrecht bij Adriaan Reland (1676-1718) langs geweest. De getalenteerde Reland, voormalig
student aan het Amsterdamse Athenaeum (1687-1689), was een internationaal vermaard
hoogleraar in de Oosterse talen te Utrecht (cf. Nat 1929: 12-21; Droixhe 1978: 42-44;
Bastiaensen 1984, Hamilton 1996).8 Kende Verwer Reland nog uit de tijd dat deze in Amsterdam
studeerde?  Hoe dit ook zij, in David van Hoogstraten (1658-1724) hadden ze een



9 UBU, Hs 6F2916.

10  De titel van Wottons boek luidt: Linguarum vett. Septentrional ium thesaur i grammat ico-critici  et
archaeologici, auctore Georgio Hickesio, conspectus brevis (cf. Vanderheyden 1971: 70).
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gemeenschappelijke vriend (Verwer 1709: 4). In september 1709 schrijft Verwer vanuit
Rotterdam aan Reland:

Ik herdenke nog al gedurig aen ’t geleerd en teffens geneughelijk onderhoudt, waer
af ik my zoo ruim bedeeld vond in het bezoek, welks genot Uwe Edelheidt my laetst,
den korten tijt mijns verblijfs in Uitrecht, gewaerdigde te gunnen (1709: 3).

Bij een rondleiding “op de Boekzale der Uitregtse Academie” (1709: 19) had Reland aan Verwer
onder meer een handschrift laten zien dat de Natuurkunde des Geheelals bevatte. 

Wanneer wy in het een en in het ander vast wat omhaelden, afklimmende zoo al van
hooger naer lager, betuigde U.E. ook in het midden zijner Professie der geleerde
Talen, met eenen gantsch te wezen voor het liefhebberschap in onze Moederlijke; en
verplichtte my tot rekenschap en mededeelinge, wanneer my ook hier in eens wat
merkwaerdig te voren quame (Verwer 1709: 3).

Na het verschijnen van de Gemeenschap stuurt Verwer een exemplaar naar Utrecht, wellicht op
instigatie van Ten Kate zelf. Op 15 mei 1710 reageerde Reland “amica manu” in een kort briefje:  

Ik ben UE nog dankbaarheyt verschuldigt voor het overgesonden present, waar in
de Nederlantsche taal uyt het Gothisch werd opgehelderd. Ik heb het met veel
smaak doorlesen en veele nuttige leeringen daar uyt getrokken: ik verheug my
gevoelig dat er sulke liefhebbery opkomt, zijnde dit, myns bedunkens, de rechte weg
om achter den aart onser taale te komen. 

Hij voegt daar nog een interessante opmerking aan toe:

'k Heb mijn exemplaar na Engeland gesonden aan den Hr Wotton, die Hickes
Thesaurus Lingg. Septentr. in Compendium geredigeert heeft  en uitgegeven op dat
hij het aan de liefhebbers aldaar mededeelt.9

Na een mededeling over een geheel ander onderwerp sluit de Utrechtse hoogleraar af met de
opmerking: “Ik blijf ondertusschen na groetenis aan Uwen vrient Philogothus”. 

Wie was de Engelse geleerde die Ten Kates Gemeenschap in Engeland bredere bekendheid
moest geven? Dat was William Wotton (1666-1727), een wonderkind dat al op z’n tiende jaar
naar Cambridge gegaan schijnt te zijn. Hij stond later in briefwisseling met de Amsterdammer
Jean Le Clerc (cf. Wijngaards 1986: passim). In 1708 gaf Wotton een conspectus , een “short view”,
in het licht van George Hickes’ (1642-1715) Linguarum Veterum Septentrionalium Thesaurus (1703-
1705), de ‘schatkamer der oude noordse talen’. Dat boek van Hickes is een wat merkwaardig
gecomponeerd verzamelwerk, maar het is erg belangrijk geweest voor de studie van het
Oudengels en andere Germaanse talen, en ook voor de vergelijkende taalstudie (Vanderheyden
1971: 63-63). Het was immers “the first major exposition in Britain of the structures of not only
Old English, but also Gothic, Old Frisian, and Old Icelandic” (MacMahon 1995: 183). De
ingekorte uitgave ervan door Wotton10 was niet zozeer een populaire versie van het origineel,



11 “He seems to have lived an immoral life and to have wasted his talent”, noteert Bennett (1938:
396) overigens. Wat betreft de Engelse connectie van Reland kan hier nog vermeld worden dat Hans
Willem Bentinck (1649-1709), graaf van Portland en vertrouweling van koning-stadhouder Wil lem III,
Reland ooit gevraagd heeft met hem mee te gaan naar Engeland al s gouverneur van zijn zoon. In verband
met familieomstandigheden besloot Reland niet mee te gaan naar Windsor. 

12 Cf. Van der Hoeven 1896: 14. Wachter, van oorsprong theoloog, vertoefde in 1698-1699 in
Amsterdam, waar hi j in aanraking kwam met het spinozisme. Zijn verbli jf in onze hoofdstad vormde “the
most formative cultural encounter of his life”, noteert Israel (2001: 645), die vrij u itgebreid op Wachter
ingaat. Of Wachter er toentertijd ook de vurige anti-spinozist Adriaen Verwer ontmoet heeft, is me niet
bekend. Zie verder Droixhe (1978: 140-141), die Wachter als “une des grandes figures de la philologie des
Lumières” karakteriseert. 

13 “Katenium & Baxterum, auctores in Germania rarissimos, dum haec scribo, i ll. Dn.
MENKENIUS Consil.  Aul. ex Bibliotheca sua celeberima perlustrandos humanissime communicavit”
(Wachter 1737: xxxi, § 31).  De als tweede genoemde auteur is William Baxter (1650-1723), de auteur van
Glossarium antiquitatum Britannicarum, sive syllabus etymologicus antiquitatum veteris Britanniae atque Iberniae
temporibus Romanorum;  accedunt Edvardi Luidii de fluviorum, montium, urbium, [etc.] in Britannia nominibus
adversaria posthuma (1719; 2e ed. 1733. Londini: W. Boyer).
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maar veeleer een geschrift dat interesse moest wekken voor het grote tweedelige werk zelf,
waarvan de verkoop niet erg wilde vlotten - Hickes schrijft  zelf over “the copies, which ly in
great numbers upon my hands unsold” (cf. Bennett 1938: 396). Of en op welke wijze William
Wotton de inzichten van Ten Kate onder Engelse geleerden heeft uitgedragen, is stof voor nader
onderzoek.11

Clericus
Al in juni 1710 was in deel 20 van de Bibliothèque Choisie  een vrij uitvoerige, in het Frans gestelde 
recensie verschenen. Ze was geschreven door de internationaal vermaarde Amsterdamse
hoogleraar en tijdschriftredacteur, de Zwitser Jean Le Clerc (Johannes Clericus, 1657-1736) -
“quoi que je n’aie pas d’ailleurs accoûtumé de parler dans cette Bibliothèque Choisie , de Livres
Flamands” (Le Clerc 1710: 304).  Inderdaad is het opmerkelijk dat Le Clerc in zijn tijdschrift een
Nederlandstalig boek bespreekt (cf. Ten Cate 1987: 31). Klaarblijkelijk vond hij deze uitgave
interessant genoeg om er aan een buitenlands publiek een en ander over mee te delen. Heeft
Adriaen Verwer, die met de redacteur goede contacten onderhield (“nobis amicus”, noemde hij
Le Clerc eens), in deze zaak voor zijn vriend Ten Kate bemiddeld?  

Wachter
In de praefatio van zijn Glossarium Germanicum uit 1737 merkt de Duitser Johann Georg Wachter
(1673-1757)12 op dat Ten Kate met zijn boeken over de Nederlandse taal zijn vaderland en de
landstaal niet weinig roem heeft toegebracht. Hij geeft aan hoe Ten Kates positie is in de
discussie over de afstamming van de Germanen. Blijkbaar had Wachter op dat moment zelf geen
exemplaar van een Ten Kate en kreeg hij er een te leen van Friedrich Otto Mencke (1708-1745),
editeur van de Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, die in zijn blad “menige recensie van Ten Kate’s
werk schreef” (Ten Cate 1987: 165).13 Wachter rekent Ten Kate tot de “autores in Germania
rarissimos”, d.w.z. die in Duitsland zeer beroemd zijn (cf. Ten Cate 1987: 165) - of misschien
beter: van wie het werk erg moeilijk verkrijgbaar is.

Heumann 



14 Zie over hem het immer instructieve Weiß 1992: 47-48, 100-104; cf. ook Weiß 1993: 68-69. 

15 Heumann blijkt behoorlijk wat Nederlandse werken te kennen. Op de lijst van “Duitse” werken
bijvoorbeeld figureert op pagina 610 de Idea (1707) van Adriaen Verwer. 
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In 1747 publiceerde Johann Heumann (1711-1760), “Edler  von Teutschenbrunn”, zijn Opvscula
quibus varia iuris Germanici itemque historica et philologica argvmenta explicantur. Het is een bundel met  
studies op het terrein van recht, geschiedenis en filologie. Heumann was een bekend Duits
geleerde die in 1757 door de keizer in de adelstand werd verheven.14 Deze hoogleraar in het
staatsrecht was niet alleen een succesvol jurist - hij ontving onder meer een beroep naar
Nederland -, maar hij was tevens geïnteresseerd in de taalgeschiedenis, in het bijzonder in de
geschiedenis van het Duits. Hij schreef ook een Meditatio de grammatica universalis (gepubliceerd in
1747), een compacte schets van een universele grammatica, volgens empirisch-inductieve
methode op comparatieve grondslag opgezet. Naar indertijd is opgemerkt, was hij “ein grosser
Kenner [.. .], wovon sein rühmliches Specimen Bibliothecae glotticae in seinen Opusculis sattsamen
Beweis giebt” (Richey). 

Zoals gezegd, Heumanns boek Opuscula is een bundeling van dertien juridische, historische en
taalkundige verhandelingen. Een van de taalkundige stukken biedt onder de titel Specimen
Bibliothecae glo tticae, quo librorum ad linguarum studium spectantium indices varii, generalis sc. latinus, italicus,
gallicus, hispanicus, graecus, septentrionalis, slavicus et hungaricus, teutonicus, hebraeus et orientalis, africanus et
americanus exhibentur  een uitvoerige bibliografie (pp. 480-672) die betrekking heeft op een reeks
van heel uiteenlopende talen zoals de titel al laat zien. Door een geleerde tijdgenoot nu wordt
Heumann bekritiseerd inzake zijn vermelding van Ten Kate. Want Heumann 

muß [...] unsern braven Holländer niemahls zu Gesichte gekriegt haben, weil er ihn
P. 631. SUB LIT . S mit dem Nahmen Senkate anzeichnet, und den Titel des Werckes so
unvollkommen anführet, daß man es mehr für eine blosse Grammatic, als für ein
tiefforschendes ETYMOLOGICUM ansehen sollte. (Richey 1755: xlii). 

Deze observatie is op zich juist. Maar in de “Index Teutonicus” staan onder “VON KATE

(Lambert)” zowel de Aenleiding als de Gemeenschap geheel correct vermeld (p. 621). Of Heumann
deze geschriften zelf onder ogen heeft gehad, valt op dit moment niet met zekerheid uit te
maken.15 

Richey
In zijn Idioticon Hamburgense , oder, Zur Erklärung der eigenen, in und um Hamburg gebräuchlichen,
Mund-Art. Jetzo vielfältig vermehret, und mit Anmerckungen und Zusätzen zweener berühmten Männer
(Hamburg 1755) kapittelt Michael Richey (1678-1761), hoogleraar aan het gymnasium te
Hamburg, een landgenoot van hem om diens al te compacte behandeling van een van “unsere
jetztlebende PROUINCIAL-Sprachen”, maar prijst er Ten Kate en releveert enkele interessante
aspecten van diens Aenleiding: 

Hingegen hat, in der mit der unseren so nahe verwandten Niederländischen Sprache,
auf diesem Fusse desto ausführlicher gearbeitet der ungemein fleissige Lambert ten
Kate, welcher in seiner mühsamen Aenleiding tot de Kennisse van het  verhevene Deel der
Nederduitsche Sprake, P. I von PAG. 176 bis 332. ausbündige Regeln van de Gemeenlandsche
Dialect gegeben. Es ist  dieses, aus zweenen ziemlichen Quartanten bestehende
Werck in  Amsterdam bey den Wetsteinen a.1723 ans Licht gekommen, und giebt
von der Erfahrenheit und Aemsigkeit seines Verfassers, als auch von seiner



16 Zie over hem Droixhe 1978, passim; Hovdhaugen e.a. 2000: 119-121. De Zweedse geleerde was
zich ervan bewust dat “certain relationships exist between the Germanic languages and, for instance,
Greek, Latin, and Pers ian. Ihre also demonstrated familiarity with what later on was more
comprehensively described as the law of sound shifts” (Jankowsky 1995: 181).
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Nutzbarkeit, so deutlich Zeugniß, daß ich die Sprach-Forscher in Ober-Teutschland
bedaure, wenn sie, wegen Unwissenheit des Holländischen, einer so schönen Hülffe
sich nicht bedienen können. Und eben deswegen furchte ich, daß viele daselbst nicht
sehr nach einem Buche werden gegriffen haben, dessen Sprache sie nicht verstehen.
[...] Ten Kate verdienet näher gekannt zu werden. Er hat so gar die Wanderung und
Ausbreitung der Sprachen auf einer Land-Charte vorgestellet, auf welcher, von
Armenien her, aus der Japhetischen Stamm-Sprache drey grosse Zweige, nehmlich
der Celtische, Theutonische und Cimbrische, in eben so viel Land-Strichen durch
ganz Europa gehen, und die Grenzen eines jeden mit Farben unterschieden sind. Er
behauptet den Satz, daß es keine CONIUGATIONES VERBORUM  IRREGULARES

[onregelmatige vervoegingen van werkwoorden] gebe. Und ob er gleich bisweilen
seine Untersuchungen sehr weit zu treiben scheinet, so muß ich doch, der Wahrheit
zu steuer, von seinem Wercke überhaupt gestehen, daß derjenige, dem es um die
Abstammungen und Verwandtschaften sowohl der Europäischen Sprachen
insgesammt, als insonderheit der Teutschen, und ihre Mund-Arten, zu thun ist,
dieses Holländische Hülffs-Mittel gar nicht für gleichgült ig, sondern fast für
unentbehrlich zu halten habe.  (Richey 1755: xli-xliii). 

In de lemma’s van het Idioticon wordt enkele malen heel concreet naar de Aenleiding verwezen
(bijvoorbeeld op de bladzijden 30, 234, 346); in een bepaald geval geeft Richey expliciet te
kennen: “so mögte ich lieber dem grunderfahrnen Holländer ten Kate beypflichten” (248). Het
lijkt erop dat hij de Aenleiding serieus heeft bestudeerd. 

Ihre   
De bekende Zweedse taalonderzoeker Johan Ihre (1707-1780), die onder meer in Utrecht en
Leiden had gestudeerd en als hoogleraar te Uppsala maar liefst 453 dissertaties begeleidde (cf.
Holm 1996: 457-458), publiceerde in 1769 zijn belangrijke tweedelige Glossarium Suiogothicum (1260
pagina’s), waarin hij “investigated comparatively the vocabularies of various Germanic languages
and recognized their relationship with Moesogothic, ‘the mother of all the other [Germanic
languages]’ ” (Jankowsky 1995: 181).16 In het “Prooemium” van het eerste deel komt Ihre te
spreken over de “Lingua Belgica”, de Nederlandse taal. Onder dat kopje komt ook de
Gemeenschap ter sprake. Deze voorstudie, zegt Ihre,  werd door de auteur met verscheidene
beschouwingen vermeerderd en vervolgens gepubliceerd - “Haec sua meditamenta dein variis
observationibus adaucta [...] edidit idem Auctor [...]”. Dat was de Aenleiding dus, of zoals die in
het achttiende-eeuwse geleerdenlatijn heet, de “Introductio ad cognitionem sublimioris partis  Linguae
Belgicae: qui Liber ut in nostris oris rarius conspicitur, ita serius ad manus meas pervenit” (1769,1:
xxxiv).  Met andere woorden: in Zweden was het boek van Ten Kate maar moeilijk te krijgen,
zodat Ihre het te laat in handen kreeg. 

Zahn 
Dat het werk van Ten Kate betrekkelijk lastig te krijgen was, was ook  de ervaring van Johann
Christian Zahn (1767-1816), “Prediger in Delitz an der Saale”. Hij liet in 1805 zijn uitgave van
Ulfilas Gothische Bibelübersetzung vergezeld gaan van een uitvoerige historisch-kritische inleiding.
Daarin vermeldt hij de Gemeenschap als een “überaus seltenes und wenig bekanntes Werkchen”.



17 In deel drie van de Fortzetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers Gelehrten-Lexicon uit
1810 wordt Ten Kate min of meer gecanoniseerd, althans vermeld als beroemd taalonderzoeker en
theoloog. Heinrich Wilhelm Rotermund, die het lemma voor z’n rekening nam, zegt bekend te zijn met
zowel de Gemeenschap als de Aenleiding. 
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Het bevat  weliswaar “treffliche Bemerkungen”, maar toch, “ganz kritische Richtigkeit und
Vollständigkeit darf man in diesem ersten Versuche noch nicht erwarten”. Het werk van Edward
Lye (1694-1767), een Grammatica Gothica (1750), acht hij superieur - “obgleich ten Kates Arbeit
wieder ihren eignen Werth hat” (Zahn 1805a: 61-62; cf. Van de Velde 1966: 217). Zahn acht het
niet uitgesloten dat het boek van Carl Michaeler uit 1776, Tabulae parallellae antiquiss imarum
teutonicae linguae dialectorum Moesogothicae Franco-Theotiscae Anglosaxonicae et Islandicae subjectis
monumentis selectiss imis, naar zijn mening een nogal onkritisch excerpt uit Hickes, ook aan de
Gemeenschap wel een en ander te danken heeft.  

De Aenleiding is evenmin aan de aandacht van de Duitse geleerde ontsnapt. Dat boek behoeft
volgens hem geen aanbeveling meer, “da der Name des Verfassers für die Brauchbarkeit
desselben bürgt. Wäre es nur leichter zu bekommen als es leider ist” (Zahn 1805a: 67; cf.
Rompelman 1952: 27).17 Het is goed mogelijk dat Zahn op het werk van Ten Kate geattendeerd
is door lectuur van de Taelkundige Mengelingen uit 1781 van J.A. Clignett en J. Steenwinkel (cf.
Zahn 1805a: 71), een bundeling aantekeningen waarin een uitvoerige “Verhandeling over de
gemeenschap der Gothische en Nederduitsche taal” te vinden is, die een proeve van kritiek
behelst op Ten Kates werk (cf. Van de Velde 1966: 313-319). Jan Steenwinkel (1754-1812)
behoorde, met geleerden als Herman Bosscha (1755-1819), Johan Meerman (1753-1815),
Matthijs Siegenbeek (1774-1854) en Hendrik van Wyn (1740-1831), tot de selecte groep van
Nederlanders die ingetekend hadden op Zahns editie van Ulfilas Gothische Bibelübersetzung.

Schlegel
Ondanks de “Seltenheit des Büches” (Zahn 1805a: 61) lijkt het erop dat August Wilhelm Schlegel
(1767-1845) toch de hand heeft weten te leggen op een exemplaar van de Gemeenschap. In zijn
strenge recensie van het eerste deel van Jacob en Wilhelm Grimms Altdeutsche Wälder (1813) in
het Heidelberger Jahrbuch (1815) noteert hij:  

Für die Geschichte unserer Grammatik ist bisher durch Ausländern mehr geleistet
worden, als durch deutsche Gelehrte. Wir nennen hier vorzüglich ausser Hickes und
Lye, eine holländische Schrift: Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche
von Lambert ten Kate. Sie umfasst nicht die ganze gothische Grammatik, sondern bloss
die Konjugation und Deklination, diese sind aber meisterlich behandelt. [...] Lambert ten
Kate hat den Satz durchgeführt, die sämmtliche Zeitwörter des Ulfilas nach Klassen
geordnet und ihre Analogie bis in die feinsten Verzweigungen nachgewiesen (Schlegel
1847: 406-407; cf. Jongeneelen 1992: 212). 

Grimm
Schlegels kritiek heeft, zo meent men wel, Grimm gebracht tot een “Wendung zu strenger
Wissenschaftlichkeit” (von Raumer 1870: 452; Koerner 1989: 306). In elk geval kan deze kritiek
voor Grimm een aansporing betekend hebben om Ten Kates voorbeeld van methodische
gestrengheid in de historische taalkunde te volgen. Hoe dit ook zij, de bibliotheek van de
gebroeders Grimm bevatte ook een exemplaar van Zahns boek uit 1805 (Krause 1989: 148; no.
1447), dat fungeerde als Grimms bron voor het Gotisch (Rompelman 1952: 27). 

Op 9 maart 1812 merkt Jacob Grimm in een brief aan Hendrik W. Tydeman (1778-1863),
een van zijn Nederlandse correspondenten, over een bepaald probleem op: “vielleicht handelt



18 Een echo van wat een betrouwbaar informant aan het eind van de achttiende eeuw, de
‘Hemsterhusiaanse’ hoogleraar Everhardus Scheidius (1742-1794), eens constateerde: ‘De ware
systematische etymologie werd pas aan het begin van deze eeuw gevonden, voor het Grieks door T.
Hemsterhuis, voor de Oosterse talen door A. Schultens en voor het Nederlands door L. ten Kate’ (“veras
etymologiae rationes, hoc ipso demum ineunte saeculo, in Graecis reperit T. Hemsterhusius, in
Orientalibus A. Schultenius, in Batavis  L. ten Kate”; cf. Gerretzen 1940: 112).

19 Het mag bekend zijn dat Willem Bilderdijk (1756-1831) zich over Ten Kate veelal in
misprijzende z in heeft uitgela ten. Grimm verwees namel ijk naar een ui tspraak van zijn correspondent
Bilderdijk, die zich eens opgewonden had over Ten Kate, wiens “eenvoudige stompheid hem aan allerlei
misgrepen blootsteld”, en die een slechte voorganger was op de weg die hij ontsloot ) “die in zijne
voetstappen blijven, brengen het niet verr’ op de baan, waar de lauwer te halen is”, zo waarschuwde
Bilderdijk (1875: 9). 

20 “Lambert Ten Kate - que Jakob Grimm lira encore [...]” (Mounin 1970: 149). Koerner (1989:
306) merkt op dat het fei t dat “Grimm had studied and consulted the work of his predecessors, including
[...] that of ten Kate’s and Hicke’s [...] is obvious from the preface and his extensive list of sources [...]”.
Zie Jongeneelen 1992: 211 voor een kritisch-evaluerend citaat ui t Grimms voorrede van 1819. 
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auch ten Kate in s. krit. Grammatik davon ab” (Reifferscheid 1883: 31). In oktober 1812 wijst
Tydeman hem voor “de oude en grondige Nederduitsche taal” nadrukkelijk op de Aenleiding en
schrijft over Ten Kate: “hy  werdt voor 't Nederd. geacht, 't geen ten zelfden tyd A. Schultens
voor 't Oostersch, Hemsterhuys voor 't Grieks waren” (Martin 1884: 173).18 Maar het duurt nog
enkele jaren voordat Grimm zelf een exemplaar in handen krijgt. Vanuit Kassel bericht hij op 28
februari 1817 aan Tydeman:

Ich bin diesen Winter fleissig hinter unsern ältesten deutschen Quellen hergewesen
[...]. In Absicht auf die holländische Sprache bin ich auf Wm Séwels nederduytsche
Spraakkonst (2te Aufl. Amsterd. 1724) als einziges Hülfsmittel, das mir zu Gebote
stünde, beschränkt. Leider besitze ich ten Kates besseres Werk nicht (Reifferscheid
1883: 62).

Tydeman wist een exemplaar van de Aenleiding voor z’n Duitse vriend te bemachtigen. Zoals
deze op dinsdag 15 December 1818 aan Tydeman schreef: 

Mit dem Ankauf des ten Kate für 6f. bin ich sehr zufrieden, zum Nachschlagen wird es
mir immer nützlich seyn wiewohl ich seit dem halben Jahre, dass ich mir ihn von der
Göttinger Bibl. kommen lassen, wenig daraus gelernt habe, und fast in Bilderdijks
Urtheil einstimmen muss, wiewohl ich mich bescheidener ausdrücken werde.
(Reifferscheid 1883: 67; cf. Jongeneelen 1992: 210)19 

In het overzicht van de Grimm-bibliotheek staat als nummer 3429 een exemplaar van de
Aenleiding vermeld (Krause 1989: 284). Jacob Grimm noteerde er zijn “Besitz-Vermerk” in op 1
februari 1819. Een exemplaar van de Gemeenschap staat niet vermeld.

Grimm moet in later jaren het werk van Ten Kate met meer nauwkeurigheid bestudeerd
hebben,20 maar de concrete verwijzingen zijn vrij schaars. Opgemerkt is dat sommige van Ten
Kates inzichten inzake het taalkundig geslacht door Grimm kunnen zijn overgenomen in z’n
Deutsche Grammatik  (Dibbets 1996: 74). Overigens gaf Grimm in diezelfde Grammatik (II,
1822-1837: 67) onomwonden te kennen: “Ten Kate hat die Ablaute zuerst in ihrer Wichtigkeit
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hervorgehoben, nur die vocalunterschiede nicht strenge genug, am wenigsten die der
consonanten beobachtet”.  

Von Raumer heeft eens gezegd dat Ten Kate “auf Grimms grammatische Forschungen einen
besonders t iefgreifenden Einfluss geübt [hat]” (cf. Rompelman 1952: 27), maar evenals talrijke
andere opmerkingen over Ten Kate verdient ook deze bewering nadere onderbouwing.

Coda: Ten Kate in Afrika 
Dat niet alleen Kuifje, maar ook Ten Kate in Afrika doorgedrongen is, moge blijken uit het
hoofdwerk van de Kaapse hoogleraar in de klassieke en moderne talen A.N.E. Changuion (1803-
1881). Het is een geschrift dat de programmatische titel meekreeg: De Nederduitsche taal in Zuid-
Afrika hersteld. Zijnde eene Handleiding to t de kennis dier taal,  naar de plaatselijke behoefte van het  land
gewijzigd. Dit handboek verscheen in 1844 te Kaapstad (cf. Raidt 1994: 314) en werd in 1848 te
Rotterdam herdrukt. Ten Kate is er de meest geciteerde auteur en twee uitspraken van
methodologische aard uit de Aenleiding dienen als motto en leidraad voor de beide delen van
Changuions boek. De op Ten Kate geïnspireerde empirisch-inductieve werkwijze van Changuion
leverde hem de lof op van contemporaine Nederlandse taalkundigen als Dr. A. de Jager (1806-
1877) en Dr. H.J. Nassau (1791-1873). Het is vermeldenswaard dat Changuion de diachrone
dimensie van het grote achttiende-eeuwse werk goeddeels liet voor wat ze was - hij beoogde geen
historisch-taalkundige studie te schrijven -, en zich mede aan de hand van Ten Kate juist richtte
op de synchrone aspecten van het contemporaine Nederlands, wat op diverse punten
interessante observaties opleverde (cf. Nassau 1853: 181; Noordegraaf 2002b). Elders zal ik
uitvoeriger op het werk van Changuion ingaan. De negentiende-eeuwse receptie en de
doorwerking van de boeken van Lambert ten Kate in het algemeen is overigens een van de vele
kwesties inzake deze Amsterdamse taalkundige die na meer dan tweehonderd en vijftig jaar nog
steeds op nader onderzoek wachten.     
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