Meinard Tydeman als correspondent
van Willem Bilderdijk
Henk Verkuyl
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1ii1·1 s1ilp,l"I. ·t ·n lt:tdd ·11 ? M.1.11 ik ~ 1t1i11 ·op
V.111 1\ijnatt ·ns I logere ,)ji-r1·11; r/1· irl1•1'i"11111e!'l'ltl 11r1n WiLLern Bilderdijk.' Me::L hem als
1,i ds is heL voor het caalwetenschappelijk
rn1g va n nu makkelijker om coegang te krijJ',l' ll tot Bilderdijks bijzondere vormgeving
v. 111 h ·t wcrcldbeeld van coen.
1°,1 was nog een reden om de aarzeling ce
ovnwinncn. Niec alleen is een groat deel
v.1n d' briefwisseling gewijd aan caalwe11·ns ·happelijke kwesties, beide correspondt'11tc11 spraken oak zeer prominent de tale
l<..lllaiins, zoals die oak nag gesproken werd
door de generacie van mijn grootouders en
omlt.:rs, met hec ciceren van coepasselijke
llijh ·l1cksten en al. Als beginnend ongeloviµ · vrocg ik me vanwege hec ricuele karal<lt' I' c:rva n alcijd af of dat taalgebruik voort1 w:1m uit zekerheid of uit onzekerheid over
l1 t•t b 'staan van God. Die vraag speelt in
l' ll g ·val oak mee in Tydemans reacties op
dl' naar modeme maatstaven nogal ongedi sciplin eerde taalwetenschappelijke be'v liouwingen die Bilderdijk op hem losliec.
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Tjdeman en Bilderdijk, waarover spraken zij? Ondanks duidelijke
karakter-. en temperamentverschillen waren Meinard Tjdeman en
Willem Bilderdijk goed bevriend. Ze onderhielden een jarenlange
brieJWisseling en beiden formuleerden in hun brieven vragen over en
antwoorden op kwesties die hun wereldbeeld bepaalden. Ulat was de
inbreng van Tjdeman in die gedachtewisseling? Welke uitspraken en
reacties van Tjdeman moeten we rekenen tot beleefdheidsftases en welke
vertegenwoordigen echt zijn mening? Een orientatie op basis van 45
brieven.
Korte voorgeschiedenis van deze bijdrage
In de jaren zestig van de vorige eeuw waren studenten Nederlands met als hoofdvak taalkunde nag verplicht tot het maken
van een grate en een kleine scriptie letterkunde. Niet echt een prettig vooruitzicht
voor iemand zoals ik, die gegrepen was
door de formele syntaxis en semantiek. Ik
had echter het geluk bevriend te zijn met
An Tydeman. Toen ik een keer bij haar in
Amersfoort op bezoek was, liet ze mij een
map zien met onder andere drie brieven
van Bilderdijk aan haar betoudovergrootvader Meinard Tydeman, opgeborgen in
een kist met familiepapieren. In die map
lag meer clan voldoende materiaal voor een
grot en een kl in· s ripti ·. De: gro tc: gin g
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over de correspondentie van Meinard Tydeman (1741-1825) met Willem· Bilderdijk
(1756-1831) waarbij de drie brieven keurig
werd'en ingebed in de uit 1866 daterende
Briefwisseling.' De scriptie ging oak redelijk
uitvoerig in op de relatie tussen Bilderdijk
en Tydeman en belandde op een gegeven
moment bij het Bilderdijkmuseum. Na
mijn afstuderen heb ik het werken aan deze
letterkundige scriptie altijd beschouwd als
een leuke bijkomstigheid.
Toen de organisatoren van lw1 'I' dl'rn:1nsymposium mij vro ·grn rn11 1·1·11 liq ti r.1g •
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N.1 179 gi ng l\ildcrdij l< .il s 1111 v1•11t•1t1·lql
Or:111j ·g ·:r.i11d c: voo 1· ·II' j.1.11 i11 l1,rll111 g
s ·hap. M ·inard ' Jyde111 :111 Ii.id v:111 w1•g1 11p1
Ora nj cgeL.indh '. id in 1790 .iJ,,1.11111 I'.' il .1111
van zijn fun 1i · als U!rl·d1t' l1o(Jl'. l1'1.1.11
Utrecht wa roen c:cn so0t 1 lwlwt ii v 111
patriottisme - om i11 dl' poli1 wl11 11 11 11
griffier der Staten van Ovnijssl'l 11· w1111 l111 ,
In 1795 werd hij amlm·loos 11111 1,t 1 1.111
wege zijn weigc rin g ·c11 dorn tl 1· l\,11.1 d'. 1
Republiek verlangd · vnkl:1ri11J', 11· 11 ·1·111111
Bijna zes jaar leefde hij v:111 111·1 1·,1·vt•11 1.111
bijlessen maar in 1801 Vt'rll'Ok liiJ 11 i1 I· 1111
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pen naar Leiden om da :1 r hihlioil11·1·" '" 11
worden van de Universi 1t"i1.~ hil1lioil wd 111
1806 kwam Bild erdijk d:1:1r ook wt1 11 111
Dae hec goede co nta l 111,\M'll lll'u l111 111
ruim een kwarc ecuw hcw:1 .11d w.1, l'...1 .11
ven, is af te leiden uit h ·t l(: it d.11 ' I' dt •111111
eerste brief begin t met ·v11 d,11rl111 ·1'.l', "' I'•
voor de ontvangsr van det·I IV v:111 lltld1 1
dijks Poezij en met t.:cn vnwijl'.i111·, 11.1,1 1 1·1 11
brief van Bildcrdijk aa 11 ' lydl' 111 .1m 1111.l •.i1
zoon Hendrik Willem ' Jydrn1 ;111 di1· l1q 1111
der ogen had gekr ·g ·11. Bildndijl \ln111 l 1111
goede voecm Lzowcl v;idt·1 :ds '101111 1lq1•
duidelijk vereerd als ' Jydc 111,1 11 i11 11111 I VI
hun vriends hap v ·r:r.i lvn1 111t·1 1'1 • w11111
d ·n: ' I.aat ons g ·111 t·t·111,:1:1111 1-.ij11! ti1l' I ,11 l1
tnlat n! - J:i
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i11 1H1 ; I 111111 l\ildt·1dql1 11 .1 <' Ill !'11· v1· d1111
'.I.ill ' 'II (1k n l l:1:1g, J\111Sll'nl:1111) w 't' I in
Lc.id en woncn. De Briefivisselin., tclt in h ·t
totaal 42 brieven: 23 van Meinard Tydeman, 19 van Bilderdijk. Uit verwijzingen is
af te leiden dat er minstens negen brieven
verloren zijn geraakt. Verreweg de meeste
van de bewaard gebleven brieven zijn geschreven in de periode van Bilderdijks afwezigheid uit Leiden. De brieven van Bilderdijk in de BriefWisseling dateren alien
van v66r 1817. De zeven laatste brieven van
Tydeman zijn kattebelletjes uit de jaren na
1817. Wat uitvoerigheid betreft zijn er twee
pieken: in 1807-1809 en in 1815-1816. Bilderdijk is veruit de meest uirvoerige van de
twee. 3
De drie brieven uit de kist van An Tydeman
brengt de 19 van Bilderdijk op 22. Inhoudelijk voegen ze weinig toe aafi het hieronder te schetsen beeld. Bijzonder is wel dat
de derde gevonden brief uit 1820 de enige is
van Bilderdijk in de periode 1817-1825.

Rolverdeling
Vanaf 1807 tot zijn terugkeer in Leiden in
1817 kon Bilderdijk door hun al bestaande
vriendschap een beroep doen op Tydemans
kennis en op diens mogelijkheden als bibliothecaris om snel de gewenste vakliteratuur te vinden. Los daarvan was Tydeman
de sturende kracht van de correspondentie:
een brief van Bilderdijk was meestal een
antwoord op een eerdere brief van Tydeman met allerlei vragen. Vaak schreef deze
als dank voor een werk dat Bilderdijk hem
had opgestuurd. Tydeman ging dan inhoudelijk in op wat hij in dat werk gelczen
had en sceldc hem - kritiek b ·p:i:ild ni ·r
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hetTydeman die Bild1"1dql· .1.1111111" 101 lwt
geven van een menin ' ol 101 lll'I opli ·ldcren van zaken die Tydeman blijkh:iar duister voorkwamen. Bilderdijk vrocg eigenlijk
nooit naar de mening van Tydeman, en zeker niet die over taalkundige zaken.
Tydeman had als oudste en als meest srabiele van de twee de rol van actief klankbord. Het lukte hem moeiteloos - war zijn
zoon Hendrik Willem in de jaren twintig
veel minder goed afging - hun vriendschap
in goede banen te leiden en te houden.
Blijkbaar stelde de Grote Ongenietbare
de altijd beleefde, vaak hartelijke, maar
ook vastberaden toonzetting van Meinard
Tydeman op prijs. Tydeman was daarbij
iemand die niet vergat om zijn bewondering te uiten voor her dichterschap van zijn
jongere vriend.

Wetenschap, godsdienst, w_ereldbeeld
Van de onderwerpen die aan de orde kwamen, zijn er weinig uit het juridische domein,''hun beider vakgebied. In de periode
van de briefwisseling publiceerde Bilderdijk
ook juridische werken en daarbij maakte hij
dankbaar gebruik van Tydemans enorme
parate kennis en diens toegang tot de bibliotheek. Toch wordt er inhoudelijk nauwelijks over juridische zaken geschreven, al
laat brief CLXXN we! iets zien over Tydemans volkenrechtelijke opvatting: 'Dat de
Engelschen de schepen met sl:ivcn, va n de
Spanjaarden en Portug ·ztn , 11 .. 1111·11 : ~ ll'ijdt
tegen de regtvaardiglwid 1·11 1111 V11i l 1·t11(•1•,1:
n gceft rcgt IOI Vl'I Wl '('ll 11ol1 II 111111 .. ,.. I)('
111 ·ns ·hli ·v1·11d lwid 111111 1 I" I' 111.! q11 11w1
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I'll ki11d '1''11 1 d1• ( , lllll'll '~ VIiii i 111d1 •11·11 ,
d.111ld1 ·1uigi 11g ·11 VOOI op1•,n1111111lc · 11111·
kt·11 , ·tc., 111 • ·st:il aa11 iil't Ii ·gi11 ol 111·1 ·i nd
v.111 't' ll bri { lij k •n op h ·1 1·1·rs11· gczi ·ht
ook wci ni g bij tc dragcn aan wat dicpcr
1•,.1.11 clan plichtplegingen. Aan de andere
k.1111 is dit vaalc met emoties beladen dollll'i11 - zickte, dood, lichamelijke onge111.1kk ·n, gcldgebrek, e. d. - nauw verbon1lv11 met de beleving van hun godsdienstige
l\''VO ·1·ns. Tydeman balsemt herhaaldelijk
l\ild ·rdijks wonden met geeigende reksten
1ii1 cl · Bijbel of met uitspralcen van klassie11·11 die van een protestantse lading voor1i('11 worden.
'Iyd ·man verstond als geen ander de kunst
0111 go de contacten te onderhouden met
111rns ·n die een andere kijk op de wereld
l1.1tld cn dan hij. Zo had hij vriendschap1wlijk • bctrckkingen met patriotten, ook
.ii w:1s hij twee keer zijn baan kwijtgeraakt
v.111 w ·gc zijn Oranjegezindheid. Daardoor
I\ lt t·1 last ig te beoordelen of de bewoordinf',('11 di ' hij gebruikt, ook echt altijd zijn
111l'1ling gcven of dat hij die alleen toetste
1·11 in fi ·itc voor zi h hicld. lo h komt met
11,1111 · in zijn 0111m1.: 111 :1:ll' op w:11 zi h in
"" 1:1111ili ·s Bilderdijk (· 11 ' lyd ·111.111 :1lk111aal
.tl ~ p .,.,, ht.:t lw ·Id 11.1.11 VOll' ll d.11 VO() I lwm
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l',l'l11 rn·d1·1,o, I )I' Wi11 d1 · 111•1•,.1111·1 le lll'11t11
d1·lc11 wq;lwn·id ·rs •1v;111 w.111·11 , ·1i1 111 •1 d,11
llild ·nlijk in d:1t op'.l.ivht •1,itl1 Vl'l'l ill'l111•,11
11i1 spl'ak.
W ·t ·ns happ ·lijk<: vragrn won lt·11 l11j lll'i
den steeds b ·a nt woord n1c1 god,dk11 •i111·.1
ovcrwcgin g 11 op d • :1·htl'rgro11d 1·11 11·1·rl
matig op de v or rond : is h ·t 011d1 •1\1I11 le I
tussen mens en di ·r absoh1u1 ? I l1•lilu 11
dieren een ziel? En kun j · · ·11 'l,il'I lll'lil11 11
zonder spraalco rgaan? I lo<: nuH·1 j" "" 1•1I
zonde opvattcn? Vrag 'n :i ls cl"/,(' 'lij11\,1111111
te vatten: hoc lcctcrlijk nHH'I j1· d1· l\qlu I
nemen? Kun jc ch risten zij11 als j<: lll'I ,ti ., d1
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Leidse theoloog J. 11. Rq.;e11hog1·11 (1' ''''
1815) - een Vall 1yd '111:ll1S '1.()11(' 11 lwp l'I II
tijdlang nogal weg 111 ·1 R ·grnh11gl'1t I'll d.11
baarde beide hcrcn zor > ·n 11i v1 i11 d1 d111
vel gelooft?
Van Eijnatten laat zi ·n d:11 l\ildrnlijlt 11it
ging van het in de z 'v ·111i ·11d<: tTllW 11111 '.
we! gangbare, maar aan ht·t 1·i11d v.111 d1
achttiende eeuw in int ·II· ·111d1· k11111'.1 ·11
toch wel achterhaald' id ·· cl:11 lw1 P.11.1dq,
enkele duizcndcn j:i1" 11 v66r Cl11i.\1il•, lu
stond. Voor hem b •t ·k ·mkn dr ·1.n11dt ·v.il ,
de zondvlocd, rna:ir voor:tl dl' ' lc111•11 v.111
Babel ernstigc v 'rswri ng ·11 di l' 111111111 1
perend had den ' ·w ·rk 1 op dr p.11 .1 d q·11
lijkc taal, rnaar god d:111k ·n 111i1.111d1·11·. 111 1
min st no op h ·1 N ·dcrla11ds .
I )it soo n aa 1111 :111ws v:111 1\ildnd ijk w.11
rrn hij ' lydr 111.111 ook IH"krn d 11 i1 111111'.
f',1".~I ltfilt t"ll , 'l.Od,11 ill'! lll't'ld It.Ill Ol ll \l ,t,111
d.11 hij l\ildndijkN opv.111i11g1"11 d""'' I .111
t1111 .. 1.1.111, w.1111 10.1b 1•,1·11·1'.d, lll' t v. dt 11111
1111 II ~ ltiil l' ll d.11 liq 1·1, ,11 111 1•1 IH' ln ·lcll1111I
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d::tl gcva l bcwkcnl hcL pr ·di caa L Lccrzrwm
als regelmatig terugkerende goedkeurende
loftuiting voor Bilderdijks beschouwingen
niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als 'we
houden er gelijke meningen op na'.
Slaafs was Tydeman overigens absoluut
niet. Zo weigerde Tydeman in brief LXXXIII
van l juli 1812 Bilderdijks idee te accepteren
dat literatuur, kunsten en wetenschappen
(na de zondvloed) in het noordelijk deel
van de wereld zouden zijn ontstaan. 4 Naar
aanleiding van Bilderdijks Winterbloemen
schrijft Tydeman: 'Oat dicht-, schilder-,
beeldhouwkunst in het Noorden geboren
zijn, blijkt mij nog niet . ... Is Abaris in een
luchtbol gereisd? 5 Waar zijn die oude Indiaanse geschriften? Waar de bewijzen dat de
scheikunde in het Noorden - in Zweden
- of in Rusland geboren is?rQuantum est,
quod nescio.' Hij merkte nuchter op dat
er onvoldoende evidentie was voor Bilderdijks stelling.
Toch kan ook worden vastgesteld dat Tydeman zijn christendom openlijk beleed.
Zo schreef hij in 1816 (hij was toen ruim
75 jaar): 'Ik erken Gods invloed en bestuur
in elk woord, dat gesproken of geschreven
wordt: en ergere mij aan de verzwakkende
uitleg, die men geeft aan 's Heilands gezegde, Matth. XII, 36 .. .' (Brief CLXXXIV) .
Eerder al schreef hij: 'Maar, ik klaag niet
- ik geloof in Gods bijzondere Voorzienigheid! en in Jesus, die mijn ongeloof kan en
wil geneezen' (Brief x:vu). En ook: 'Zoo zal
het wel verder gaan. God leeft, en regeert:
Jezus leeft en regeert. En wij zullen !even!
Jo 14,19 .... Uwe aanmerkingen over het
geloof, de onrnacht, de noodzaaklijkheid
dcr bcwerkende gcnadc, de noodz:1kelijk1
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s hcpscls, b ·h:t!'l'll llllJ / II 0I I, ol.11 i1. Wl' ll
sche, dat gij daarowr uw1· 1·,1 •11.11 l11 t· 11 110 1
eens, of in eene verhand ·lint· · ol inc ·11 'ocratische zarnenspraal<:, ontwikkelen zult'
(Brief xv).
Zulke dingen hoef je niet te schrijven en ze
zijn ook te onderscheiden van antwoorden
op klachten van Bilderdijk over de zwaarte van het !even waarin hij protestantse
troostconventies volgt. Zo vertelt hij in een
reactie op een brief van Bilderdijk vol met
fysieke en mentale klachten hoe heerlijk hij
het had met zijn familie in het Gelderse
Beusichem en hoe prachtig hij de natuur
daar vond en ingaand op Bilderdijks klachten geeft hij clan niet onhandig een calvinistische draai aan Ovidius' uitspraak Sic
erat in Jatis (Zo was het voorbestemd). In
her licht van de predestinatie wordt lijden
altijd effectief gerelativeerd. Tqt diezelfde
conventies hoort ook dat beide correspondenten af en toe laten vallen dat ze het niet
erg zouden vinden om het aardse bestaan
te verlaten in ruil voor de hemelse heerlijkheid.
1

Taalkundige onderwerpen
De taalkundige kwesties die ik nu ga bespreken, hebben als achtergrond de hierboven besproken theologische context waarin
beiden zich thuis voelden onder het motto:
'taalkunde werpt (mogelijk) licht op het
Paradijs'. Tydeman schreef in brief vi zoals
hierboven gemeld: 'Laat ons g mecnzaam
lr1111 ow! en
zijn! titel achterlaten! - Ja
gaat clan onmiddcllijk ovn op 1111·1.11tivl'au:
'Verschoon de I ·11('1'k 1w1 l11I
i\ llJ \l.1.11
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I lpl'11h.1ri11g, t'll dt1111 11,1.11 , IH 1do l11ol111 111
( 'l11'i .,1t·11do111 v: 111 :ilk .1111lt•11• 11111 w1j.,g1·1igt• 111ige dial ·cl ·11 oo l nog we l hoon i11 //.· rl11r•
lllf//lrlclcn: in hct ;ri ·ks eo l'll u11i, i11 111·1
.ds vo lksb ·gripp •n 011dcml1l'1d1 '".'' 'lydc
111,111 lcest hier ecn knars •ntk i11t•onsis1 ·n- Latijn eo in Lego ('ik I ' s', ui1 l1;e.ro) t' ll 111
ll l': de naa mvals -n in in dczr•11 lt·er rnaakt (in bijvoorbecld de Lweed · 111 van r1111r1111111
ll'rl' vo lgens de toen heersende opvartingen 'wij houden van') .8 Bild erdijk htdrijli l1 w1
011.1nnclijk en Bilderdijk verwijst met door gewetensvol taalkunde door ook in It' g.1.111
l111r1r naar dezen leer.7 Tydeman begint in op de vraag in hoeverre ta len als hl'I Nl'dt•1
d<'·1.Jfd e alinea aan een soon opsomming lands, Frans en Engels icts dublwl 11i1d111k
111 t' l woorden als speer, veer, weer, beer. En ken als ze doen,faireen do expli ' i 'l i11·11·111•11
d.1.m1a met: 'Het wijfje is beerin, zog. Ik (want als DOEN al in wandelc11 worth 1iiq•,1·
111,1g lijden, dat alle zaken een goede keer drukt, waarom heb je clan dom 11/f//lr/dl'/I ?)
11c111en. De peer is immers ook vrouwelijk. Bilderdijk kan inderdaad vcrrasst·11d 11111
Mogelijk, doer mij, 't een of ander genen dern zijn. Zo houdt hij in brief' 1x t•1·11
rll'l'r. Geer ... Iemand op her zeer tasten ... betoog over ronde deurknoppen dil' 11e1g
11111'et; teer ... Nu genoeg!'. Het zou mij erg steeds krukl{en wordcn gc nocmd lei w1j l 11•
wrb:izen als hier iemand aan het woord is dat niet meer zijn, rerwijl cc n prin·l rn11
dil' zonder relativerende humor een taal- spronkelijk een bidcel was en h t· I wo111 d
ulevelletjes niet !anger het bc1 cl rn i,, l 1·11
lu1ndig probleem aan de orde stelt.
llild crdijks antwoord op de twee taalkun- merk 'onrijpe olijven beva ll cnd ' d1 .1 .tj',I
dig · vragen in brief vu beslaat in eerste in- Een modern taalkundige h ·rkt·111 l1 it·1111
, 1:intie ruim vijf bladzijden, maar in brief direct de dooptheorie van 11a:imwomd1 •11
1x komr hij na de ontvangst van een brief voorgesteld door Samuel Kripk · i11 '1.ij11 .11
v; 111 ' ly deman die niet is opgenomen in de tikel Naming and Necessity ui1 19/ w.1.11111
llrie.fiuisseling en waarin Tydeman blijkbaar hij brak met de traditie van hc1 si11qlt'lwq ',
doorvraagt over zowel het laten-probieem toekennen van noodzakclijke e n vo ld ol'lll lo•
.ds over het leer-prob leem nog terug op semantische kenmerken a:rn woo rd t·11 11111
lit·id t: kwesties en br id r da:mnc<: de vijf hun betekenis vast te leggcn.
hl.1d zijd cn uit LO I 1irn. l111 cn·s,,,1 111 in de Terugkerend naar leer en zij n i'.tlt h1 101 Ill I
vindcn van wort 'Is zi ·n wt: d.11 l\i ld1·11l1JI
di sniss ie ov 'r l r111·11 i ~ d,11 liij i11 d1· 1m·lich
1i11 g op zijn s1t·lli 11g d.11.1.1111 °11 ~~1 ·d 1 • 1 l.111d s 11irga:it van dc gcda ·ht · d:11 Irr'/' is 0111'.1"\
wnkwoord i11 lw1 .H111•i IH1I) 111111 11111·1 llOuwd uit l'l' ll wcrkwoordl'lijkl' wo 11 1•I
1,.(1-) t· n t't' ll 11i q.;:111g 1'/'. Vorn lli ld 1·1d1 jl I \
111;1\l'lld 1)()11,N ( ,111 11'111 Ii ' ) 111 t IJ 11 1111111111
il j',j',l'IHI l./\'l'l•N ('11p IJll 1111111111 J 111 11) 11 II ol 1· wo 11l'I v.111 l'lk wnkwollld 111 ,1111 wlql. "
g111111 lsl.1 1•, Iii'.' · ,ti , 101•,1111111111 1 1 1 11'111 1111 i\ l.111 d1· 11i1 g. 111g 1·1· 'll· ll' i ~ onk 111.111111 ·1111
I'll .//11111 111'1 JI.I .. 11 I I liJ I ii I 111 .111 1111J I >11" 1·q'.1·1dijl ·11111 11H·11 1111 w11 •11 "1 l1111 v111
I
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111.1.11 111l·11 M l1 iijlt /1•1•/'f', I k oplo,\
si 11 • van dit pro bl · ·111 is tbt .di · ~y ll : d H· 11
cen -e bij zich hebben (vgl. l uits Wenzl =
Wenzel. En in Slavische talen: Brno. De e
is er wel maar je ziet hem niet genoteerd.)
Kortom, leere is zelf ook mannelijk. Aan de
andere kant is er toch ook wel een vrouwelijk -e, bijvoorbeeld als afkorting van ing:
borstwering is borstweere. Leering is derhalve
leere (vgl. het Duitse Lehre). En dan komt
de Bilderdijkse knaller: in Vlaanderen en
Zeeland wordt het Nederlandse - ing tot
-in. Het woord haven komt uit houing of
houding, dat de wortel houd (= bevat) heeft
en dat heet dan ook have. Vandaar dat Bilderdijk aarzelt tussen mannelijk en vrouwelijk. Bij ontbreken van een reactie moeten we aannemen dat Tydeman ook deze
analyse leerzaam vond. '°
Op 3 juli 18IO vraagt Tydeman in brief L
aan Bilderdijk waarom hij bezwaren heeft
tegen her woord gezonder als comparatief
van gezond. Hoewel hij met zware pijnen
in bed ligt en door allerlei plichtplegingen
wordt lastig gevallen, produceert Bilderdijk
op 5 juli een uitvoerige etymologische beschouwing die door zijn absurditeit wel illustratief is voor wat aan het begin van de
negentiende eeuw n0g acceptabel kon worden geacht in een intellectueel milieu. Gezond is volgens Bilderdijk geen bijvoeglijk
naamwoord maar een deelwoord: het is gezon-d, zoals in gebeld ofgelezen. Je hebt toch
ook niet gebelder of gelezener. De wortel is
niet zon maar zo- uit het Griekse ~WY) (=
leven), dat we vinden in o.a. zoologie. Deze
wortel is volgens Bilderdijk herkenbaar in
het Nederlandse zoon, zoenen, zoen en zon.
De zon is een vivificator, d.w.z. hij wekt tot
leven. Zoenen is dan ook 'tot leven wekken',
in rui mere zin 'begenadigen', m:i:l r ook 'h !1·(,.) t'/\

jlJ •
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11•11', 'J',1'111'/,('11' Ill il1 Iii 111 111 til111 11 y,t ll
11ox:1 ( sd1:1d1 ). f\111 1111111 1 111111'1 11, 1•,!'
zond zijn is hc1 ·1,clld1 ,ti., v1 1 111111l 1tJ11 111 ·t
de noxa, des had· d ·1 grnl111 , < :1·1w'.l.i11 • is
inderdaad vergeving d ·r zo11d01, ol' zoaJs
Christus zegt: uw zonden zifn U vergeven
(wees gezoend [gezond]) . Een mogelijke reactie van Tydeman op deze voor het moderne oog bizarre etymologische afleiding
staat helaas ook niet in de Briefiuisseling.u
Het is te gemakkelijk om van Bilderdijk
een idiosyncratische dilettant te maken,
want soms schiet hij raak. Zo antwoordt hij
op een vraag van Tydeman in brief CLXIII
van 31 augustus 1815 naar de herkomst van
kraam - zijn schoondochter is net bevallen
van een kind - met een verhaal waarin hij
in de kraam komen uitlegt in termen van
de vroegere praktijk om bevallingen publiek te laten plaatsvinden, maar toch met
een tent om het bed. Zo' n tent bestond
uit ramen van latwerk met doek om af te
schermen. Kraam komt voor hem van geraam, waarin -raam een spaQning of sponning aanduidt. Kraam betekent dus 'tent'.
Het EWN geeft 'winkeltent, 'ruimte voor
bevalling, kraambed'. Voor die afleiding
hoeft 'Bilderdijk zich niet te schamen.
In de tot dusver besproken gevallen is het
interessant te weten hoezeer Bilderdijk zich
afhankelijk maakt van zijn dogmatische
aanname dat goed etymologisch onderzoek
leidt tot de reconstructie van wonels die
deel uitmaken van de taal die in het Paradijs moet zijn gesproken: de wortels van
Nederlandse werkwoorden en naamwoorden leveren voor hem de to g;rng." In Tydemans brieven ontbrc ·kt ('('11 lll'l',.1lit'l'oo rdeel over Bilderdijk~ Wt'l'l1wij11 W1 lw 111t· n
ecbter niet te wct1·11 111 liq il11 11 il111',11 1:1
· hr d ··Id"

.~1////1II1 111// t/1,1!

I Ii Wl 'I! ll \1 lt.q1 I I 1111111 l1111 1111 Iii I
v1il11p J',t'lllllit"<'dllll d1 •,1I 1d 1111 II I 1111 1111 II
lllll'i l'l'll d1ti •11·11dp11tll ljll llit I 111 t 1.J1 I I Ill
!'I'll 1',tH'<J OVl'lf,it l1l 11V1 It II Ill 11 Jq Ill ol1 111
11111r l'll g1·cst1·~ w1 • 11 · 11 1l1 .q1p111 , l\11v1 11d11 •11
/{)II lit'I 11og nl('l'I d:1111•1•11 l1 .il v1 11 ll Wd1111·11
voord:11 m ·n i11 111·1 111ili1·1 1 v. 111 ' I' dl·111,1n
l1.1rdop kon z ·gg ·n d:11 (:ml dood was.' 1

1.1 11 'I 1I11 11 I I 111 11 I •.t I 11 I 11 I 111 "'ii 11 11111
1·1I1l11111\l l1111111111 1li11 liq 11 l'o 1111 I 1',I l1111lt
A111l111qd" I'. lldd1·1d1jl vol 111 w11111l111111•,
v1 1111 ' I d1 · 111.111~ 111·11111 •, 1•11 d11 •11 \ J',I 111,iJ,
kl'ltjl<<' Hll'g.1111•, tot Ii ·111111wl1.1.11 11· ,111111•11
l1«1111is, .ii vr:1:ig1 hij l'i111·1dijk 11ooi1 11.1,11 d1
1tll'11ing v:111 ' lyd ·m:111 .
I ortom: c ·11 './, • T vtrs1 :111digl' zt•t·1 IH"l l'1t' lt
g I erd met · ·n ai111:1b ·it' p1·rsoo11lijkl1t 1tl
correspondeert ov ·r w ·t ·11sd1:q1,\lii ,\1<111"1 I1
gezien interessantc vraags1uklc1·11dil'111 11J11
tijd speelden, mete ·n 1 ·g ·11 lit·1 1•,t·1ii,il1· .i.111
vijftien jaar jonger vri ·nd di!' IHH 11 11111
zichzelf, noch met dew ·r ·Id in h<'1 1(·i111 p,

Mvn rnoest bet nog z ·k ·n Ian •s d · lijn
v.111 Spinoza in de verecnzclviging van od
t•11 d · Natuur, of - bij toenemende twijfel
,1.1n d mogelijkheid om de Bijbel letterlijk
1l' 11 ·men - in oplossingen die het christendom kon verbinden met filosofische stro111i11gen uit de Klassieke Oudheid of uir No ten
dl' Vc rl ichting (de filosooflmmanuel Kant
w:1s voor beide correspondenten duidelijk I. BriefWisseling van Mr. W. /Jilrlm!U/,· 1111•1 rlr• !1!111,1:
leeraren en Mrs. M. en 11. W. 'lyrlr111r111w·1 /111r111/r
011acceptabel) . Beiden kenden die oplosdejaren 1807tot18 I (ui1g ·g ·vc11 d11111 11 W I
,\in >en wel, maar kwamen voor zichzelf uit
Tydeman. Sneek: Van l rut ·n & l\l1•«lu 1 1H1111)
op ·en behoudende persoonlijke beleving
Deze briefwissel ing sta:11 dnnb.ij ( :11111•,lr 11111 ii
van de godsdienst gekenmerkt door een
14
op internet. Cursief ·brnik va11 l1t·t w•11111 I
ori''ntatie op de Bijbelse God. Oat bepaalt
Briefwisseling in de lopcnd · t ·k.~ 1 v1·1WIJ"' 11.i 11
d · ;1 hter- en ondergrond voor beiden. Her
deze
tweedelige uitgav<.:. 11.W.' I'. 'iyd1·111,111 w11
h ·paalt hun vriendschap en ook Tydemans
zoon van Hendrik Wi ll ·111 'lyd\'111,111 (1 ' H
grot · waardering voor Bilderdijks dicht1863), Meinards oudst<.: zoo n ui1 di1·11 ' (1w11'111)
werken waarin diens godsdienstige opvathuwelijk met Sophia 'l'h ·odor:i dr ll.·vrn•11 111
1i11 g n werden verwoord, alsmede hun kijk
hanna Maria (An) 'lydcm:111 (191(, llJ111J) w.i" 1111
op d ' werenschap.
dochter van Meinard 'lydc111:111 (1HH.1 111111). .J,
'I yd ·man bewondert Bilderdijk om diens
zoon van de bekendc poli1 i 'tis Ml'11 1,1 11 I (t\ l1q1)
1•,ro1 · kennis. Bilderdijk was inderdaad
Tydeman (1854.- 1916), die t't'll 1,11011 Wil" v.111
<'<' II s hrijvende encyclopedic. Maar ook
Meinard Tyd<.:man (18 7· I') 1<.), d1· 1111111 v.111
' lyd ·man was cen vc ·lw ·t ·r, al lijkr her
Pieter llcrm:111 'lyd·11 1:111 (t'/<JH 1H(iH) d11 t1 11
t'ro p d:i.t hij 'l.ijn eig ·11 k(·1111is owr :dk rl ·i
zoon w:ts ui1 Mci n:irds (dl'l'dl') l111w1·lqlt 1111 1
'.!: ii( ·n wi ld· ro ·1s1·11 liij Bild(·ttlijk 011 1d:1t
11 ·rm:tnna I lug ·11l 1ol1z (r"; <i I 18 I\).
ti ·zt· w ·ll icht di 111•,<'11 wL\I di1· lii1 11·11 1101•,
1,
Jol'is v:in l ·~ij 11 :11 1 t· 11 , I ln,wrr ,\frl'll: rlr 11/r·n 1111•1
liil't wi st
t'('ll lilllJ',<'ltjl11 t11v,d•. l1111 l1 l1.1tl
rrlrl 111111 V(/i/lr111 llilrlmll/I.· (/ I 1(, Ill 11) (Vt tl11
dit' w:1:irdl'vol I 1111 1q11 V1,11•,111tl 1111 l11j
11•11 : I lilvt1," 1111 11J11H) .
lli ldndijlc .I.Ill 1111 111t v111 111 •,l111il I II I 1111 l11j
~11' 11 1 • 11 Wt' ·Ill 11·1•,t•I\ lt1t'l 1ii1 1•,1 •lij l1 ,11111 1'111 y,,111
11,1.11 IH'lkw11 11p11q•,111 I 111111 11ltl111 1.!1 11
l1li11 l11jol1., d1111 "' l1il1l1 I' tit 1111111 I ll dl11 1H11•1
I ltj j~ 11i1·1 111d11111I11 l11j 11 11 I"" tl1 I 1
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in 1807- 1809 in 1'1 bricwn 1ui111 '15 blad·1ijd 1: n
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schreef en in 1815-1816 in 4 bri cvcn tot 22 bl ad-
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zijden kwam. Bilderdijk: "Ik wenschte zo con-

der werkwoorden (da 1 is, '11·, n·11 11<·1 w ·z ·n dcr

cis te schrijven, als uw brieven geschreven zijn"

werking daarin uitmaakt), en oo k d · 11itgrmg die

(Brief CXC, dee! II 189).

een werker uitdrukt, Mannelijk zijn. Dus is h et
derhalve met de uitgangen op -aar, -aart, en

4. Zie Van Eijnatten (1998:479ff) voor een gedetailleerde schets van Bilderdijks idee dat de
zondvloed per saldo goed heeft uitgepakt voor

IO.

Bilderdijk had clan ook de website http://www.
etymologiebank.nl/trefWoord/haven nog

het Noordelijke dee! van de wereld.
5. Tydeman verwijst hier vermoedelijk naar de Scytische priester die de dienst van Apollo naar het

-er' .

(1826:84).

niet

tot zijn beschikking.
IL

Overigens moet her woord bizar worden afgezwakt: in 19n kon nog langs de lijn van Bil-

Noorden bracht.
6. Het citaat in het citaat uit de Briefiuisseling (I,

derdijk kon worden gedacht zoals www.etymo-

p.14) wijkt in het weglaten van hoofdletters en

logiebank.nl/trefWoord/gezond laat zien. Anno

van tekst af van het hier gegeven citaat dat direct

2on wordt ge- opgevat als een versterkend voor-

is overgenomen uit Bilderdijks Nieuwe Menge-

voegsel van het woord sunt dat net als het Engel-

lingen (1806) en daardoor beter is te begrijpen.

se sound op zichzelf al 'niet ziek' of 'heilzaam' of

7. Bilderdijk antwoordt dat door haar terug zou

'hersteld' betekende. En genezen wordt afgeleid

kunnen slaan op de Openbarirrg, maar ontkem

uit het gotische ganisan.
12. Van Eijnatten (1998:501f.) beha~delt een ook

niet dat er sprake is van inconsistentie.
8. Voor mij is Bilderdijks betoog boeiend omdat

een interessant staaltje van etymologie rond het

een groot deel van het derde hoofdstuk van mijn

woord kaars. Ook daar een w9rtel: ka-. Volgens

proefschrift On the Compositional Nature of the

Bilderdijk drukt die wortel \varmte uit.

Aspects (1971) besteed is aan ,de stelling dat aan

lJ. Zijn achterkleinzoon, het bekenddiberale Ka-

zinnen met werkwoorden die een verandering

merlid Map Tydeman genoemd in voetnoot

uitdrukken een onderliggend werkwoord

DOEN

ver'moedelijk de eerste na Meinard in de daar

ten grondslag ligt. Het gaat dan om her verschil

gegeven lijn die de christelijke godsdienst niet

tussen zinnen als WCzt zij deed was wandelen en ?

WCzt zij deed was verdrietig zijn.

l

is

meer zo centraal stelde.
14. Zo praten beiden in de brieven XV-XV1I over

9 . In zijn Nederlandsche Spraakleer zegr Bilderdijk:

de door sommigen geuire bewering dat Bilder-

"Zelfsrandigheid en van hem uitgaande kracht is

dijk Rooms zou zijn. In die context noemen ze

hetgeen de man, afhankelijkheid en ontvanging,

vrijelijk voor- en nadelen en punten die het pro-

'tgeen de vrouw onderscheidt en kemeekent. En

testantisme zouden kunnen verbeteren.
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