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... Woord vooraf

Het heeft lang geduurd voordat dit boek over het Lexicon Frisicum van Joost 
Hiddes Halbertsma klaar was. Daar zijn oorzaken voor te noemen, maar ik 
laat bygones liever bygones. Eén ding moet hier wel genoemd worden, namelijk 
dat ik tijdens mijn onderzoek gewisseld ben van promotor. Ik ben begonnen 
onder leiding van prof. dr. Philippus Breuker, groot kenner van het werk van 
de gebroeders Halbertsma en van negentiende-eeuws Fryslân. Na enige tijd 
bleek echter dat prof. Breuker het onderzoek een meer historische richting 
wilde geven, terwijl ik me, als lexicograaf, meer op het woordenboek zelf wilde 
concentreren. Prof. Breuker is ingegaan op mijn voorstel om de samenwerking 
te verbreken. Ik heb gelukkig prof. Fons Moerdijk, een lexicograaf pur sang, 
bereid gevonden om het promotorschap van prof. Breuker over te nemen. 
Ik ben blij dat dr. Jan Noordegraaf, van de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
copromotor wilde zijn. Onder leiding van prof. Moerdijk heb ik het onderzoek 
de door mij gewenste richting kunnen geven. Het gevolg van de ommezwaai 
was wel, dat ik toen in zekere zin voor de tweede keer aan mijn proefschrift 
ben begonnen.
Ik prijs mij gelukkig dat ik van prof. Moerdijks ruime historisch-lexicografische 
ervaring heb mogen profiteren. Ik heb ervaren dat dr. Noordegraafs kennis 
van de negentiende-eeuwse taalkunde schier onuitputtelijk is. Ik heb daar 
veel aan gehad. Beide viri docti hebben in een collegiale sfeer steeds waardevol 
commentaar geleverd en nuttige aanwijzingen gegeven. 
Dit boek is ten dele gebaseerd op reeds eerder gepubliceerde artikelen. Ik 
hecht eraan om ook de redacties van de tijdschriften en boeken waarin deze 
artikelen een plaatsje kregen, hartelijk te danken voor hun deskundig en 
opbouwend commentaar.
De bibliotheek-medewerkers van Tresoar in Leeuwarden past ook een hartelijk 
woord van dank. Ze bleven maar aanslepen waar ik om vroeg. Mijn collega’s 
Kees van der Kooi en Peter van der Meer, de beheerders van de handbibliotheek 
van de Fryske Akademy, vormden een zeer gewaardeerde buffer tussen mij en 
de bibliotheken die hun IBL-boeken nog even niet terug konden krijgen.
De huidige en de vorige directie van de Fryske Akademy (FA) dank ik 
voor het vertrouwen dat ze in me bleven stellen, en voor de uitstekende 
faciliteiten die aan onderzoekers bij de FA worden geboden. Dr. Willem 
Visser, destijds hoofd van de vakgroep Taalkunde bij de Fryske Akademy, 
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dank ik voor de beslissende rol die hij in de voortgang van mijn onderzoek 
heeft gespeeld. Prof. dr. Arjen Versloot, huidig hoofd van de vakgroep 
taalkunde, heeft ervoor gezorgd dat ik me bleef focussen op mijn dissertatie. 
De voertaal van het Lexicon Frisicum is het Latijn, een taal waarin ik nooit 
formeel onderricht heb gehad. Zonder de zeer gewaardeerde steun van 
vooral drs. Sybren Sybrandy en drs. Bouke Slofstra, die op mijn verzoek hele 
stukken van het Lexicon hebben vertaald, zou ik dit boek niet hebben kunnen 
schrijven. Drs. Piter van Tuinen en dr. Frits van der Kuip hebben me ook 
bijgestaan met het oplossen van problemen die ik in de Latijnse (en Griekse) 
tekst tegenkwam.
In het grafisch traject toonde dit boek zich nogal weerbarstig, maar tegen 
de tomeloze inzet van Daam de Vries van de Afûk had het uiteindelijk geen 
verweer. 
Het grote gevaar dat schuilt in het met naam en toenaam bedanken van allerlei 
mensen, is dat je mensen vergeet. Dat is mij hier vast ook overkomen, maar 
iedereen die me op welke manier dan ook geholpen heeft, of zijn of haar 
belangstelling voor mij en mijn werk heeft getoond, kan zich verzekerd weten 
van mijn oprechte dank.

Anne Dykstra
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1 Inleiding

Dit boek bevat naast de inleiding en de evaluatie vijftien hoofdstukken, 
allemaal geschreven als afzonderlijke artikelen, waarvan er acht al eerder 
gepubliceerd zijn1. Op één na hebben alle hoofdstukken de taalkundige en 
lexicograaf Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) en zijn onvoltooide Lexicon 
Frisicum (1872) als onderwerp. Ondanks dat het woordenboek onvoltooid is 
gebleven, mag het toch beschouwd worden als Halbertsma’s levenswerk en 
als zijn belangrijkste bijdrage aan de Friese taalkunde. Hij heeft er een groot 
deel van zijn werkzame leven aan besteed. Het werk aan het woordenboek 
heeft lang bestaan uit het verzamelen van materiaal; met het uiteindelijke 
schrijven is hij waarschijnlijk pas in zijn laatste levensjaren (vanaf ca. 1860) 
begonnen. Halbertsma’s woordenboek is het eerste dat ook modern Fries 
bevatte, en als zodanig geldt het als de basis van de modern Friese lexicografie.2  
Halbertsma leefde in een tijd dat het Fries-eigene, daarin begrepen de 
Friese taal, in de hogere Friese kringen zeer in de belangstelling stond. Hij 
hield zich wat afzijdig van de taalkundige kringen in Friesland, maar hij 
heeft wel een aantal malen op verzoek een taalkundige bijdrage geleverd. 
Bij de start van Halbertsma’s taalkundige carrière - zijn eerste publicatie is van 
1822 - was de romantiek in Europa al een tamelijk invloedrijke maatschappelijke 
en politieke beweging. De romantiek ging gepaard met een grote historische 
belangstelling. Historisch bewustzijn typeerde de taalkunde en andere 
gebieden van de menswetenschappen, en het was ook karakteristiek voor de 
negentiende-eeuwse maatschappelijke middenklasse. Het verleden was een 
instrument om het heden te beoordelen en te verklaren. Het streven van veel 
wetenschappers in heel Europa was om de overblijfselen van de geïdealiseerde 
Middeleeuwen terug te vinden bij het volk, dat wil zeggen: de onbedorven 
plattelandsbevolking. De geleerden verzamelden volksverhalen, volksliedjes 
en sprookjes. In Duitsland werkten in Halbertsma’s tijd Jacob en Wilhelm 
Grimm aan het Deutsches Wörterbuch (DWB) en in Nederland verscheen sinds 

1  Met dien verstande dat de hoofdstukken veertien en vijftien gezamenlijk als Dykstra 
(2005b) zijn verschenen. Per eerder gepubliceerd hoofdstuk worden de bibliografische 
gegevens vermeld. Om storende redundantie te voorkomen, zijn sommige artikelen ten 
opzichte van de eerder gepubliceerde versie enigszins aangepast. De lezer zal desondanks 
helaas enige redundantie ervaren.
2  Zie Dykstra (1994b), waar ook een, niet meer geheel actueel, overzicht van de moderne 
Friese lexicografie is te vinden, en Dykstra (2001b).
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1864 het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) van Matthias de Vries. 
Halbertsma kende zowel beide historische woordenboeken als hun auteurs. 
Er was in de taalkunde van de romantiek veel belangstelling voor etymologie en 
historisch-vergelijkend onderzoek. Taalkundigen richtten zich op volkstalen 
en dialecten, en de dagelijkse, gesproken omgangstaal werd superieur geacht 
aan de geschreven boekentaal3. Een volk en zijn taal werden als een eenheid 
beschouwd en de taal van een land, de landsaard en de nationale cultuur 
werden niet meer los van elkaar gezien. Een mooi voorbeeld daarvan is de 
aan Halbertsma toegeschreven uitspraak: ‘de taal is de ziel der natie, zij is 
de natie zelve.’ Die uitspraak is gekozen als één van de twee motto’s van het 
WNT4. De Romantiek werd meer en meer beïnvloed door nationalistisch 
gedachtegoed. De eigen taal, de eigen geschiedenis en de eigen cultuur werden 
hoog geprezen. Door de sterke nationalistische neigingen van de Romantiek 
werden geleerden steeds sterker bepaald bij de taal, de geschiedenis en de 
folklore van hun eigen land.
Halbertsma was een echte romanticus. Hij idealiseerde de Friezen en hun 
oude, waardevolle taal en cultuur. Geheel in overeenstemming met zijn sterke 
voorkeur voor de gewone spreektaal, moest hij niets hebben van normatieve 
grammatica. Het is de ‘hoogste en de laatste roeping van den grammaticus, om 
de wetten, volgens welke de analogia innata5 zich uit, te verspieden, en in plaats 
van de regels zijner willekeur aan de taal op te dringen, voor die wetten, als de 
stem der godheid in den mensch, eerbiedig het hoofd te buigen’ (Halbertsma 
1851:2). Elders zegt hij dat het volk ‘zijne regten’ zou moeten hernemen, omdat 
de taal ‘eene schepping en eigendom des volks’ is, ‘waarover geene doode 
letteren noch letterzifters te heerschen hebben’ (Halbertsma 1834a:49).

1.1 Het Lexicon Frisicum in eerdere studies
Persoon en werk van Joost Halbertsma zijn vaak onderwerp van studie geweest, 
ook het Lexicon Frisicum komen we daarin met enige regelmaat tegen, hoewel het 
nauwelijks in enig detail is geanalyseerd. Een beknopt chronologisch overzicht 
van de belangrijkste bronnen waarin het Lexicon aan de orde komt, kunnen 
we laten beginnen bij het voorwoord op het Lexicon van Tjalling Halbertsma. 
Tjalling geeft relevante en unieke achtergrondinformatie en hij bekritiseert 

3  De geschreven taal werd overigens bepaald niet genegeerd. Voor het WNT werden 
bijvoorbeeld allerlei boeken en geschriften geëxcerpeerd. Matthias de Vries wilde in het 
WNT enkele bronnen gebruiken om te waarschuwen tegen slecht taalgebruik (zie p. 278)
4  Het WNT vermeldt de bron van Halbertsma’s tekst niet en ik heb er zelf in Halbert-
sma’s werk geen letterlijk equivalent van kunnen vinden. Breuker (1981b:16) en De Tollen-
aere (1981:199) nemen aan dat Halbertsma (1851:3) de bron voor het WNT is geweest: ‘Uit het 
diepste der nationale ziel [ ... ] opgeweld, is de taal die ziel, die natie zelve’. Zie ook Jensma 
(2009).
5  Aangeboren analogie.
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bepaalde onderdelen van zijn vaders woordenboek. Hij vindt het te ambitieus, 
te onsystematisch en hij heeft grote problemen met het feit dat zijn vader de 
Friese woorden in het Latijn beschrijft. In Eekhoffs necrologie van Halbertsma 
(1869 [1873]) komen bepaalde kritiekpunten op het woordenboek terug. Eekhoff 
geeft daarnaast een waardevol uittreksel uit Halbertsma’s testament, waarin 
Halbertsma aangeeft wat hij als ruw materiaal voor zijn Lexicon heeft gebruikt.
Jongsma (1933) heeft in zijn dissertatie over Halbertsma 12 pagina’s ingeruimd 
voor het Lexicon Frisicum. Hij concentreert zich vooral op de tekortkomingen 
van het woordenboek en van Halbertsma als lexicograaf. Hij beschouwt het 
‘voor ons’, waarmee hij waarschijnlijk de Friezen bedoelt, als ‘geen al te groot 
gemis’ dat Halbertsma zijn woordenboek niet af heeft kunnen maken. De 
belangrijkste verdienste van het Lexicon Frisicum is volgens Jongsma dat het 
heeft geleid tot het ontstaan van het Friesch Woordenboek (1900-1911) (Jongsma 
1933:97-98). 
Brouwer (1941) besteedt bijna twee bladzijden van zijn inaugurele rede aan 
het Lexicon Frisicum. Het spreekt vanzelf dat daarin niet zoveel behandeld 
kan worden, maar Brouwer (1941:23) wil wel gezegd hebben dat ondanks 
de (gemakkelijke) kritiek die er op te leveren is, ‘niemand en niets ons het 
ontbreken van Halbertsma’s vervolgen op het eerste deel (van het Lexicon 
Frisicum) kan vergoeden.’ Hij is het dus absoluut niet met Jongsma (1933) eens.
In 1969, het is dan honderd jaar geleden dat Halbertsma is overleden, is er veel 
aandacht voor Halbertsma en zijn werk. Uiteraard komt zijn lexicografische 
arbeid daarin ook aan bod. Buma (1969a) behandelt in grote lijnen Halbertsma 
als ‘wurdboekman’ en Sybrandy (1969b) heeft de Latijnse voertaal van het 
Lexicon als onderwerp. In Buma (1969a) komt de kritiek die in bovengenoemde 
publicaties is geuit weer terug, maar desondanks getuigt Buma van zijn 
grote bewondering voor Halbertsma. Kalma (1969) geeft in zijn boek ‘Kent 
gij Halbertsma van Deventer?’ een aantal handschriften van Halbertsma uit, 
waarvan sommige voor het onderzoek naar het Lexicon Frisicum van belang 
zijn. Bovendien geeft hij een nuttig overzicht van Halbertsma’s handschriften, 
waaronder 22 die betrekking hebben op zijn lexicografische werk.
Hoekema (1971) besteedt aandacht aan het Lexicon Frisicum middels Tjalling 
Halbertsma, die als intermediair tussen het woordenboek van zijn vader en 
het Friesch Woordenboek (1900-1911) kan worden gezien. Verder verschijnt het 
Lexicon Frisicum kort in Bremmer (1999), Boersma (1999) en iets uitgebreider in 
Dykstra (1999), repektievelijk in verband met de lexicografische beschrijving 
van het Oudfries, het Middelfries en het moderne Fries. Ook in Dykstra (2001b) 
vinden we informatie over het Lexicon Frisicum. 
Hoewel in Jensma (1998a) en De Jong (2009) het woordenboek van Halbertsma 
niet behandeld wordt, noem ik beide publicaties hier vanwege het beeld dat ze 
geven van Halbertsma als persoon, als cultureel nationalist en als taalkundige. 
Voor een ‘kronyk fan it libben fan J.H. Halbertsma’ verwijs ik naar Kalma (1969a).

inl eiding
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1.2 Halbertsma over taal, (taal)wetenschap en het Fries
Bijna tien jaar voordat de plannen voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal 
(WNT) actueel worden, schrijft Halbertsma in een handschrift uit ca. 1842 al over 
de wenselijkheid, of beter gezegd, de noodzaak van een Nederlands woordenboek 
(Tresoar Hs 1236, zie Kalma 1969d:62). Hij brengt een Nederlands woordenboek 
in verband met het beschavingspeil van een natie, en met het noemen van het 
begrip ‘natie’ benadrukt hij tevens het nationale aspect van het woordenboek 
dat hij voor ogen heeft: ‘Wat eene beschaafde natie als zodanig in de 19de eeuw 
kenmerkt, is 1 een Woordenboek harer taal, en 2 eene Geschiedenis.’ Hij begrijpt 
wel waarom Nederland geen woordenboek heeft ‘en onmogelijk kan hebben’, 
er zijn simpelweg geen ‘geleerden, die de gansche familie der Germaansche 
talen als één gesloten geheel beoefenen7.’ Om een Nederlands woordenboek te 
kunnen maken dient men volgens Halbertsma in staat te zijn om 

 - de Nederlandsche taal in het algemeen en ieder harer 
  spreekwijzen, ja, elk woord in het bijzonder de plaats aan te wijzen,  
  welke zij in het zamenstel der Germaansche taal bekleden
 -  rekenschap van de vormen en verbuigingen van alle woorden te
  geven
 -  de grondbetekenis der woorden op te delven, uit welke als de
  eerste bron alle overige betekenissen natuurlijk voortvloeien.  

Het is voor Halbertsma vanzelfsprekend dat alleen iemand met een uitgebreide 
kennis van ‘de oudste overblijfsels van alle de Germaansche talen’ aan deze drie 
eisen kan voldoen. Hij wijst erop dat de Germaanse talen als ‘tongvallen eener 
algemeene taal’ met elkaar in relatie staan en dat het dus ‘onmogelijk is er ééne 
taal van te doorgronden zonder ze alle te doorgronden8. Dit axioma, zegt hij, 

6  Halbertsma’s handschriften bevinden zich bij Tresoar in Leeuwarden. Tresoar is sinds 
1 September 2002 de naam voor drie gefuseerde instellingen: de Provinciale Bibliotheek van 
Fryslân, het Ryksargyf in Fryslân en het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasje-
sintrum (FLMD). Ik verwijs naar de handschriften met de aanduiding ‘Tresoar’, gevolgd 
door het aanvraagnummer uit de catalogus van Tresoar (http://www.tresoar.nl). Halbertsma 
heeft een groot deel van zijn bibliotheek aan de provincie Friesland nagelaten. Zijn biblio-
theek vormt nu een onderdeel van de collectie van Tresoar. In de elektronische catalogus 
van Tresoar is het materiaal uit de nalatenschap van Halbertsma te herkennen aan de 
aantekening ‘Bibliotheek Halbertsma.’ Een overzicht van het als zodanig gemarkeerde ma-
teriaal is te vinden op: http://lyt.sr/m7w8i. Het is me gebleken dat niet alles uit Halbertsma’s 
bibliotheek in de catalogus gemarkeerd is.
7  ‘Dat it hiele hear oersjoen wurde moast hie Halbertsma al bipleite yn it bigjin fan de 
jierren 1830 (Fgl. hs. 122). Der wie lykwols net folle fan kommen en Halbertsma waerd ek 
dêrom eigenwiis achte’ (Kalma 1969d:66) [noot].
8  ‘It wie Halbertsma syn forwyt oan prof. M. Siegenbeek (1774-1854) en syn rounte, dat se 
dit net dienen’ (Kalma 1969d:66) [noot].
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wordt ‘door alle kenners onder onze naburen [...] vooruitgezet.’ Daarmee geeft 
hij subtiel aan dat hijzelf goed op de hoogte is van de stand van het taalkundig 
onderzoek. Eigenlijk zegt hij ook dat hijzelf de ideale kandidaat is om een 
Nederlands woordenboek samen te stellen. In dit boek zal duidelijk worden 
dat Halbertsma’s plan voor een Nederlands woordenboek grote gelijkenis 
vertoont met de opzet van zijn eigen woordenboek.
In 1846 woonde Halbertsma de eerste ‘Germanistenversammlung’ in Frankfurt 
bij. Halbertsma betuigt in zijn verslag van de reis naar Frankfurt (Tresoar Hs 
288) zijn grote instemming met Wilhelm Grimm, één van de sprekers op die 
bijeenkomst. Wilhelm 

schetste de taal als ene levendige bron, die steeds nieuwe wateren opwelde 
en zich links en rechts in beken en vloeden verdeelde. De dialecten daaruit 
gesproten had(den) elk (hunne) eigendommelijkheid, waarvan deze voor 
het epos, gene voor de elegie, ene andere voor het minnelied aangewend 
werd. Dit alles had de Duitsche taal en de phraseologie bewaard, en moest 
door den Lexicograaf geheiligd worden. [...] Hun doel [dat van J. & W. 
Grimm, AD] was geenszins om de taal in zijne vrije ontwikkeling te storen 
door hun Lexicon tot het witboek der taal te maken. Ontelbare vormen, 
even ontelbaar als er nieuwe vormen aan nieuwe denkbeelden gevorderd 
werden, zouden in het vervolg noodzakelijk zijn, die in hun woordenboek 
niet stonden. De Franschen hadden dit beginsel geheel ontkend met 
hunne dictionaire de l’Academie. Dit was het witboek der taal. [...] Dit 
was de taal stereotype verklaard niet het eigendom des volks, het welk 
het geschapen, ontwikkeld had en verder ontwikkelen zoude, maar 
der taalgeleerden9. [...] Deze gansche voordragt werd met die aandacht, 
welke hare eenvoud verdiende, aangehoord, en ik inzonderheid verheugde 
mij volkomen dezelfde beginselen bij deze 2 grote taalkenners terug te 
vinden, welke ik altijd in Nederland gepredikt heb10 (Kalma 1969c:109).

Rond 1830 beginnen Halbertsma’s publicaties over allerhande onderwerpen 

9  Vergelijk Halbertsma (1851:41): ‘Van het oogenblik, dat men uit de tongvallen gekozen 
had, dien men tot algemeene landstaal en boekentaal wilde verheffen, wierpen er zich halve 
en quartgeleerden op, die zich het regt aanmatigden en ook verwierven, om de natie voor te 
schrijven, hoe zij hare taal te spellen en te spreken had. Dit deden de Johnsons en Walkers 
in Engeland; dit de academie in Frankrijk, en hier de taal- en letterlievende genootschap-
pen, wier denkbeelden en regels later in een algemeen wetboek, om ieder toch wat te geven, 
te zamen gehutseld zijn. Op dezen valschen toetsteen toetsen wij de zuiverheid onzer taal. 
Er is maar één ware toetsteen: de taal van het volk, die door de wijsheid der grammatici nog 
niet aangeroerd, veel minder gestoord en bedorven is.’
10  Zie Brouwer (1941:11) voor voorbeelden van onafhankelijk van elkaar ontstane denk-
beelden.
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echt los te komen. Uit de opsomming van zijn publicaties en handschriften 
in Jongsma (1933) blijkt dat zijn belangstelling vooral lag bij de taalkunde 
(lexicografie, etymologie, taalvergelijking, dialectologie, naamkunde) en in 
mindere mate bij de (Friese) geschiedenis en letterkunde en de volkskunde. 
Hij voelde zich zelf veel minder historicus dan taalkundige. Geschiedenis 
stond bij hem in dienst van de taalkunde (Halbertsma 1868:161). Halbertsma’s 
publicaties over de Friese geschiedenis kenmerken zich o.a. door belangstelling 
voor grote Friezen (de Van Harens) en de aanwezigheid van Friezen in het 
buitenland (Halbertsma 1862b en 1868). Volgens Halbertsma is de Friese 
geschiedenis in hoofdzaak bepaald door het volkskarakter (De Vries 1969:233). 
De volkskunde had zijn belangstelling zeker wel, ondanks het geringe 
aantal publicaties over dit onderwerp. De mythen en sagen die hij tijdens 
zijn veldwerk op het spoor kwam, heeft hij voor een groot deel verwerkt in 
zijn literaire werk, maar ook in het Lexicon Frisicum vinden we volkskundig 
materiaal. Halbertsma hecht veel belang aan de studie van eigennamen11, wat 
mag blijken uit een oproep aan het Friesch Genootschap om alle oude Friese 
namen te verzamelen. In de eigennamen leeft het oudste Fries voort (Kalma 
1969a:27). In 1853 en 1855 publiceert Halbertsma over ‘Friesche Eigennamen.’ 
Gildemacher (1999:284) noemt de relevantie die de naamkundige aspecten van 
het Lexicon Frisicum nog voor de huidige naamkunde van het Fries hebben.
Het is opvallend dat enkele van Halbertsma’s belangrijkste taalkundige 
publicaties op verzoek van derden of als reactie op het werk van anderen tot 
stand zijn gekomen. Dat begint al met zijn eerste publicatie, over Gysbert 
Japiks (1822a), die geïnspireerd was door zijn leermeester aan de Doopsgezinde 
Kweekschool in Amsterdam, Rinse Koopmans. Door Koopmans is hij er, nog 
meer dan hij al was, van overtuigd geraakt dat de oudere taalfasen niet gemist 
kunnen worden bij het bestuderen van de hedendaagse taal. Een artikel over de 
Friese spelling (1834a) is geschreven op verzoek van het Friesch Genootschap 
en Bosworth heeft hem gevraagd voor een bijdrage aan zijn boek over The 
Origin of the Germanic and Scandinavian Languages, and Nations (1836a). ‘Voor 
het opsporen van de uitspraak van het Angelsaksisch propageert Halbertsma’ 
hierin, ‘naast het belang van een oude taal als het Gotisch ook de waarde van het 
eigentijdse, na verwante Fries’ (Feitsma 1997d:136). Voor het Koninklijk Instituut 

11  In zijn handschrift LFB heeft Halbertsma op pp. 575-576 en op het achterste schut-
blad een aantal plaatsnamen verzameld. Op p. 576 tekent hij daarbij aan: ‘N.B. Namen met 
G gemerkt staan Gabbema, Leeuwarden. 409. met R in Richthofens Lexicon.’ De afkorting 
G komt verreweg het vaakste voor. De verwijzing betreft Gabbema, S.A. (1701) Verhaal van 
de stad Leeuwaarden [...]. beschreeven van Simon Abbes Gabbema. [...] Oovergezien, in ‘t ligt 
gebragt, en met een voorreeden en noodige bladwijzers verrijkt door Tobias Gutberleth. 
Franeker. Naast Gabbema en Richthofen heeft Halbertsma nog namen uit andere bronnen 
verzameld. Sommige namen vinden we terug in het Lexicon Frisicum, vaak zonder bronver-
melding.
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schreef hij Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van 
Maerlant (1851), het artikel in Letterkundige Naoogst over Fergu[u]t is een reactie 
op de Ferguut-publicatie van Visscher, zijn redevoering over ‘De lexicografie 
van het Nederlandsch in de XVIde eeuw’ (1863a) is volgens zijn eigen zeggen 
een spontane reactie op een lezing over Kiliaan en het uitgebreide artikel in 
briefvorm ‘Over de uitspraak van het Landfriesch’ (1867) is een antwoord op een 
vraag van Te Winkel. Zijn medewerking aan Germaniens Völkerstimmen is een 
gevolg van een oproep van Firmenich, de bedenker van het project. Firmenichs 
uitnodiging was voor ‘hem een welkome aanleiding geweest om een zo wijd 
mogelijke kring om Deventer te trekken, om het hele Nederlandse taalgebied 
dialectologisch te overzien’ (Heeroma 1969:134). Halbertsma publiceert in 1865 
een uitgebreide recensie van de Noord-Friese grammatica van Bendsen in 
De Vrije Fries. Zijn reactieve manier van werken verklaart voor een belangrijk 
deel de uiteenlopende onderwerpen van zijn taalkundige publicaties. Deze 
manier van werken heeft hem wel de mogelijkheid gegeven om zich breed te 
orienteren.
Halbertsma’s taalkundige publicaties gaan over een verscheidenheid 
aan onderwerpen, van spelling en naamkunde tot grammatica. Zuiver 
lexicografisch zijn eigenlijk alleen maar zijn Proeve van een woordenboekje 
van het Overijsels (Halbertsma 1836b) en de lezing over de lexicografie van 
het Nederlands (1863a). In 1848 levert Halbertsma scherpe kritiek op het 
Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache van Lorenz Diefenbach (1846). 
Op het Tweede Nederlandsch letterkundig kongres in 1850 heeft hij deelgenomen 
aan een discussie over een algemeen Nederlands woordenboek. De discussie 
is gepubliceerd in de Handelingen van 1851. Het werk aan het Lexicon Frisicum, 
eigenlijk het enige belangrijke werk dat Halbertsma op eigen initiatief aanvatte, 
werd tussen de bedrijven door gedaan. De verscheidenheid aan onderwerpen 
waarin Halbertsma zich geïnteresseerd toonde, komt ook naar voren in het 
Lexicon Frisicum. Een deel van de kritiek op het Lexicon Frisicum richt zich 
juist op die (te) grote verscheidenheid. Het voert wellicht wat te ver om het 
Lexicon Frisicum als een neerslag van al zijn wetenschappelijke inspanningen 
te beschouwen. Aan de andere kant lijkt zijn wetenschappelijke productie, die 
voor een groot deel reactief en (daardoor) eclectisch is, in combinatie met zijn 
Friese taalideologie logisch en onvermijdelijk te leiden naar een woordenboek, 
waarin hij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een grammatica, alle aspecten 
van zowel zijn eclectisch wetenschapper-zijn als van zijn Fries-zijn kwijt 
kon. Een woordenboek dat, mede door zijn encyclopedische, culturele en 
historische uitweidingen, niet alleen een beeld geeft van Halbertsma’s brede 
belangstelling, maar ook van de vroegere en eigentijdse Friese maatschappij. 
 
1.3 Inhoud en structuur van het Lexicon Frisicum
Heel algemeen zouden we kunnen zeggen dat een woordenboek uit drie 
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gedeelten bestaat: het voorwerk, het naslaggedeelte en het nawerk. Per 
woordenboek kan de inhoud van het voor- en nawerk verschillen. In het 
voorwerk vinden we in ieder geval de titelpagina en meestal een voorwoord 
en een gebruiksaanwijzing voor het naslaggedeelte. In het nawerk zijn vaak 
een grammaticaal compendium en verschillende lijsten met woorden en/of 
uitdrukkingen opgenomen. Strikt genomen is de term woordenboek alleen 
van toepassing op het gedeelte tussen voor- en nawerk in, het gedeelte dat ik 
naslaggedeelte heb genoemd. Het Lexicon Frisicum is ook op bovengenoemde 
wijze in drie stukken op te delen. Het voor- en nawerk zijn van de hand van 
Tjalling Halbertsma, en als om te benadrukken dat het eigenlijke woordenboek 
pas begint na het voorwerk, is op een nieuwe bladzijde, voorafgaand aan de 
kopregel A - ABE, in kapitalen afgedrukt: LEXICON FRISICUM. Na die titel 
zijn de pagina’s in twee kolommen verdeeld en alle kolommen zijn apart 
genummerd. De nummering begint overigens bij kolom drie, waar van 
toepassing zal naar de eerste twee kolommen worden verwezen als waren ze 
genummerd. De laatste kolom heeft nummer 1004. Daarna loopt de nummering 
door, maar het nawerk is duidelijk van het naslaggedeelte te onderscheiden 
doordat de pagina’s niet langer in twee kolommen zijn verdeeld, maar in drie. 
De drie kolommen zijn niet apart genummerd, we hebben hier dus weer met 
paginanummers te maken in plaats van met kolomnummers. Bovendien begint 
pagina 1005 met de aanduiding INDICES. Het lastige is nu dat de aanduiding 
Lexicon Frisicum verschillende ladingen dekt, de ene keer gaat het om het hele 
boek van kaft tot kaft, de andere keer gaat het slechts om het gedeelte dat het 
eigenlijke woordenboek omvat. Daar komt nog bij dat alleen het eigenlijke 
woordenboek van de hand van Joost Halbertsma is. Wanneer ik het hierna 
over het Lexicon Frisicum heb, dan bedoel ik het naslaggedeelte, de kolommen 
1 tot en met 1004. Omdat zoon Tjalling zijn ‘Lectori Benevolo’ dateert op het 
jaar mdccclxxii, zal ik naar het voor- en nawerk verwijzen met ‘Halbertsma 
(1872).’

1.3.1 - Het voorwerk
Het voorwerk van het Lexicon Frisicum bestaat uit een foto van Joost Halbertsma 
met daaronder zijn handtekening, de titelpagina, een voorwoord van Tjalling 
Halbertsma, geschreven in Haarlem en gedateerd op 23 mei 1872 en een 
compendiorum nonnullorum explicatio: een ten geleide bij enige bijlagen. Op 
de titelpagina wordt Halbertsma als auteur vermeld: ‘composuit JUSTUS 
HALBERTSMA hiddonis filius’ en zijn zoon Tjalling als postuum bezorger 
van het woordenboek: ‘post auctoris mortem edidit et indices adiecit 
TIALLINGIUS HALBERTSMA justi filius’. De door Tjalling toegevoegde 
indices maken deel uit van het nawerk en zullen daar worden besproken. 
Op pagina V begint het in het Latijn geschreven voorwoord van Tjalling. 
Tjalling vond het niet echt nodig om de namen van alle schrijvers, van wie zijn 
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vader alleen de initialen pleegt te vermelden, voluit op te nemen; hun namen 
zijn volgens hem immers aan allen die aan deze geschriften serieus aandacht 
schenken, zo bekend dat het belachelijk zou overkomen bij hen voor wie dit 
werk geschreven is. Daarom heeft Tjalling in het Compendiorum slechts een 
beperkt aantal afkortingen en initialen opgelost, die naar zijn idee wellicht 
moeite zouden opleveren voor buitenlanders voor wie de boeken van onze 
landgenoten minder bekend zijn. Het Compendiorum nonnullorum explicatio 
volgt na het voorwoord en beslaat maar één pagina. De eerste elf afkortingen 
verwijzen naar (Friese) bevolkingsgroepen en/of hun dialecten binnen of 
buiten Westerlauwers Friesland (i.e. de Nederlandse provincie Friesland). 
Daarna worden er een aantal afkortingen verklaard die o.a. verwijzen naar 
Gysbert Japiks ‘nobilissimus poeta Frisius’, Cadovius Muller, verzamelaar van 
Oost-Fries materiaal, en Burmania, (vermeend) auteur van een 17de-eeuwse 
Friese spreekwoordenverzameling (Van der Kuip 2003). Met Het. wordt 
verwezen naar ‘Hettema’. In het Lexicon Frisicum komt Het. meestal voor als 
afkorting voor Onze reis naar Sagelterland van De Haan Hettema en Posthumus 
(1836). Eén keer komt Het. voor in combinatie met ‘Jur. Fris’, daarbij gaat het 
om de twee plaatsen eerder verklaarde afkorting O.F.W., namelijk de Oude 
Friesche Wetten van M. de Haan Hettema. De afkorting Wass. wordt verklaard 
als ‘E. Wassenbergh’ en verwijst dus niet naar een bepaalde publicatie. De 
laatste drie verwijzingen komen van buiten de Friese gebieden: N.H., ‘Hooftii 
Nederlandsche Historien’, Uitl. Wb., ‘Uitlegkundig Woordenboek’ en Bred., 
‘Brederoo, poeta comicus Neerlandicus’.
Tjalling vermeldde in zijn voorwoord al dat hij niet alles op zou lossen en 
dat klopt. In het Lexicon Frisicum wordt naar veel meer bronnen verwezen 
dan Tjalling in zijn compendiorum geeft. Wat Tjalling noteert als E. J., voor 
‘Ehrentraut Idioticon’, staat in het woordenboek als E. I., soms ook als Ehr. 
I. Halbertsma is trouwens vaker niet consequent in het aangeven van zijn 
bronnen: Cadovius Muller vinden we bijvoorbeeld terug als C. M., Cad. M., 
Cad. Mul., Cad. Muller en Cadovius Muller.

1.3.2 - Het naslaggedeelte
Het Lexicon Frisicum heeft in totaal een kleine 6400 lemmata12 in 1004 
kolommen, dat zijn er maar iets meer dan zes per kolom, 13 op een pagina. 
Een beperkte steekproef leert dat tussen de 17% en de 20%, oftewel tussen 
de ongeveer 1100 en 1300 lemmata niet eigentijds Fries zijn. Voor veruit het 
grootste deel gaat het dan om Oudfriese of Noord-Friese lemmata. Een kleine 
200 lemmata zijn eigennamen. 

12  Een ‘lemma’, ook wel ‘trefwoord’ genoemd, is één van de lijst van woorden die in een 
woordenboek worden beschreven of behandeld. In de meeste woordenboeken zijn de lem-
mata alfabetisch gerangschikt en vet gedrukt. Het totaal van een lemma plus zijn beschrij-
ving of behandeling noemen we een (woordenboek)artikel.
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Halbertsma kiest de ene keer voor een modern Fries lemma, met in de 
microstructuur13 de Oudfriese vorm, zoals bij: FÆSTJE, vb.n. jejunium 
servare14. [...] F.v. festia, en de andere keer voor een Oudfries lemma, met in de 
microstructuur de modern Friese vorm: FAT, adj. F.v. pinguis15. [...] F. fet. Het is 
niet duidelijk op grond waarvan hij die keuzes maakt.
In het Lexicon Frisicum wordt onderscheid gemaakt tussen lemmata in 
hoofdletters en lemmata in kleine letters. De lemmata in hoofdletters zijn 
alfabetisch geordend. De lemmata in kleine letter die na een lemma in 
hoofdletter volgen, hebben een morfo-semantische of etymologische relatie 
met dat lemma, en onttrekken zich vaak aan de alfabetische ordening.
Halbertsma heeft zich bij de keuze voor de inrichting van zijn woordenboek 
mogelijk laten leiden door het Griekse woordenboek van Franz Passow 
(1786-1833). Halbertsma bezat daarvan de vierde uitgave, uit 1831 (Tresoar 
T en L 1223) en uit markeringen blijkt dat hij de inleiding heeft gelezen. 
Passow spreekt zich in de inleiding duidelijk uit tegen een alfabetische 
ordening en voor een etymologische: ‘Allerdings liegt in der Zufälligkeit 
der alphabetischen Aufstellung eine nie wegzuklügelnde Planlosigkeit, 
die nur durch zweckmässige etymologische Anordnung beseitigt 
werden kann, da einzig dieses Verfahren den wahren Sprachschatz und 
Sprachumfang an jeder Stelle vollständig vor Augen legt’ (p. XVI). Deze 
passage is echter niet door Halbertsma onderstreept of anders gemarkeerd. 
Soms gaat de relatie tussen een lemma in hoofdletters en de daarop volgende in 
kleine letters nogal ver. Tussen EIN’ (eend) en EIN (einde), bijvoorbeeld, neemt 
Halbertsma een verscheidenheid aan lemmata in kleine letters op, te beginnen 
met ein-fugel ‘eendvogel, algemeen voor eend.’ Direct daarna volgen in kolom 874 
de lemmata njüte ein ‘tamme eend’ en wylde ein’ ‘wilde eend.’ In de kolommen 876-
880 geeft Halbertsma een aantal samenstellingen met als eerste lid eine- ‘eenden-‘: 
eine-bòk, ‘borstbeen van eend’, eine-gærs, ‘Engels raaigras’, eine-fel, ‘kippenvel’, eine-
fet, ‘eendenvet (= water)’, eine-koer’, ‘eendenkorf ’, eine-kooi, ‘eendenkooi’, eine-kroas, 
‘klein kroos’, eine-pyk, ‘eendenkuiken’, eine-pyl, ‘eendenkuiken’, eine-pylk, ‘slagpen 
van eend’, eine-pûl, ‘kleine vijver voor eenden.’ De daarna volgende lemmata 
hebben, onderbroken door war (teleenheid voor gevangen eenden), alle te maken 
met de eendenkooi: dool, doal, ‘vijver van een eendenkooi’ (880-882), hoédde, huódde, 
huorde ‘pijp in een eendenkooi’, hulk, ‘idem’ (hüelke, huódde en hoedde worden s.v 
eine-koai genoemd als synoniemen van pîp ‘pijp’), koaiker, ‘eendenkooihouder’, 
koai-man, ‘idem’, koáikje, ‘een eendenkooi houden’, kobbe, ‘pijp in een eendenkooi’ 
[...] F. Kòbbe, nassa ex vimine texta, rotunda, duplex, coniformis, introitu lata, 

13 In de ‘microstructuur’ vinden we de informatie die over een lemma wordt gegeven, 
zoals: woordsoort, uitspraak, vertaling(en), definitie(s) en voorbeeldzinnen.
14  Jejunium servare: ‘vasten.’
15  Pinguis: ‘vet.’
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desinens in tubum angustum unde pisces redire nequeunt, lók-ein, ‘lokeend’, piip, 
‘pijp in een eendenkooi’, ryd-wâl, ‘oever waar de wilde eenden in de eendenkooi 
gelokt worden’, sit-wâl, ‘idem’ (sit-wâl wordt ook genoemd s.v. ryd-wâl). Als een 
vreemde eend in de bijt volgt eine-aei ‘eendenei’ nog als laatste lemma.16

 
1.3. 3 - Het nawerk
Omdat veel woorden uit het Lexicon Frisicum vanwege de werkwijze van zijn 
vader praktisch onvindbaar zijn, heeft Tjalling achterin het woordenboek 
indices toegevoegd. In het voorwoord licht hij de methode toe die hij bij het 
opstellen hiervan heeft gevolgd. Hij meent dat het ongetwijfeld het beste 
geweest zou zijn wanneer hij alle woorden die in het woordenboek zijn 
verklaard in alfabetische volgorde zou hebben behandeld, maar dan zouden 
de lijsten wel erg lang zijn geworden. Er moest dus geselecteerd worden 
(zie hoofdstuk vijftien). De ‘Vocabula Frisica’, de eigentijdse Friese woorden, 
vormen de grootste lijst, ze nemen uiteindelijk 16 van de 37 pagina’s Indices 
in beslag. Halbertsma had aan afzonderlijke Friese woorden een groot aantal 
aan verwante talen ontleende woorden toegevoegd. Van die woorden heeft 
Tjalling alleen die genoteerd, waarbij hij toevoegingen heeft gevonden om ze 
te belichten en te verklaren.
Het Lexicon Frisicum wordt besloten met een zaakregister (p. X), waarin Tjalling 
vermeldenswaardig geachte zaken heeft bijeengebracht over de oudheid van 
Friezen en andere volkeren, hun gebruiken en zeden, hun geschiedenis en 
opmerkingen van grammaticale aard, welke in de overige lijsten minder 
gemakkelijk konden worden opgenomen.

1.4 Indeling van dit boek
De hoofdstukken van dit boek zijn ondergebracht in drie verschillende thema’s. 
Deel I, ‘Achtergronden, materiaalverzameling en opnamebeleid’, omvat de 
hoofdstukken 2 tot en met 5.
In hoofstuk twee geef ik op grond van Halbertsma’s eigen uitlatingen en 
via een beschrijving en datering van zijn lexicografische handschriften een 
overzicht van de ontstaansgeschiedenis van het Lexicon Frisicum.
Halbertsma heeft veel moeite moeten doen om eigentijds taalmateriaal uit 
de provincie Friesland voor zijn woordenboek te verzamelen. Er bestond nog 
geen lexicografische beschrijving van het moderne Fries en bovendien was het 
Fries in de negentiende eeuw vooral een gesproken taal. Halbertsma moest 
er dus zelf op uit om materiaal voor zijn woordenboek te verzamelen. Dat 
leverde extra problemen op doordat hij vanaf zijn 33ste jaar in Deventer woonde 

16  Hierna vermeld ik na aangehaalde lemmata in kleine letters steeds het bijbehorende 
kolomnummer. Voor de herkenbaarheid geef ik lemmata in kleine letters steeds in cursief, 
in het Lexicon Frisicum zelf staan ze in Romein. De lemmata in hoofdletters geef ik precies 
zoals ze in het Lexicon Frisicum voorkomen.

inl eiding
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en slechts enkele weken per jaar in Friesland verbleef. Halbertsma heeft 
nagedacht over de problemen die lexicografisch veldwerk met zich meebrengt. 
Zijn ideeën daarover en de aanpak van zijn eigen veldwerk voor het Lexicon 
Frisicum bespreek ik in hoofdstuk drie.
In hoofdstuk vier geef ik eerst een nadere uitwerking van Halbertsma’s 
veldwerk. Daarna ga ik na wat zijn helpers in de provincie bij hebben gedragen 
aan het Lexicon Frisicum. Ik bespreek hier ook de schriftelijke bronnen die 
Halbertsma noodzakelijkerwijs moest gebruiken voor het oudere Fries en 
voor het Noord- en Oost-Fries. De meeste daarvan worden genoemd in zijn 
testament. Daarnaast bekijk ik of en hoe andere daarvoor in aanmerking 
komende (hand)schriftelijke Oudfriese, Middelfriese, Noord-Friese en Oost-
Friese bronnen uit Halbertsma’s bibliotheek zijn gebruikt.
Hoofdstuk vijf, over seksuele woorden en begrippen in het Lexicon Frisicum, 
sluit aan bij het verzamelen van materiaal, in die zin dat hier het opnamebeleid 
van een deel van het verzamelde materiaal aan de orde komt. Vanuit zijn sterke 
voorkeur voor de spreektaal had Halbertsma een uitgesproken mening over 
hoe taalkundigen en lexicografen om zouden moeten gaan met taboewoorden 
en –uitdrukkingen. Hij meende dat dergelijk taalgebruik zonder meer 
een plaats in een woordenboek verdiende. In het Lexicon Frisicum zijn 
daardoor veel seksueel geladen woorden en uitdrukkingen opgenomen. Zijn 
wetenschappelijke standpunten ten opzichte van seksueel taalgebruik en zijn 
veronderstelde persoonlijke voorkeur voor het scabreuze, komen in hoofdstuk 
vijf aan de orde. Daarin geef ik ook aan hoe seksualia in de macrostructuur en 
in de microstructuur van zijn woordenboek behandeld worden. 
Hoofdstuk vijf zou ook onder de noemer ‘macrostructuur’ kunnen vallen. De 
macrostructuur van een woordenboek kan worden omschreven als de lijst 
van op te nemen of opgenomen lemmata. Alle lemmata samen vormen de 
macrostructuur van een woordenboek. De macrostructuur van het Lexicon 
Frisicum komt in dit boek niet uitputtend ter sprake. Om die reden is in § 1.3.2 
een korte behandeling van de macrostructuur gegeven. 
Deel II is getiteld: ‘Aspecten van de microstructuur’ en het behelst de 
hoofdstukken zes tot en met twaalf. Hoofdstuk zes is gewijd aan de ‘metataal’ 
van het Lexicon Frisicum. De ‘metataal’ van een woordenboek is de taal waarin 
een lemma en alles wat daarmee samenhangt in de microstructuur wordt 
beschreven, verklaard of toegelicht. Een van de bijzonderheden van het Lexicon 
Frisicum is dat het Latijn als metataal gebruikt wordt. Halbertsma’s keuze voor 
het Latijn heeft alles te maken met zijn internationale doelgroep. In zijn 
eerste publicatie (1822a), over de Bolswarder dichter Gysbert Japiks (1603-
1666), had Halbertsma zich al ten doel gesteld om te laten zien dat het ‘de 
beroemdste taalkenners van het Nederlands’ aan kennis van de Germaanse 
dialecten, in het bijzonder van het Fries, ontbrak. Hij refereert in dat verband 
ook aan fouten die door Junius, Hickes en andere beroemde taalkenners 
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zijn begaan. In het niet gepubliceerde Taalkundig Reisplan (1833) (zie: Feitsma 
1997d) komt het wetenschappelijk belang van het Fries eveneens overduidelijk 
naar voren. In zijn bijdrage aan het woordenboek van Bosworth (Halbertsma 
1836a) maakt Halbertsma ook aan een internationaal taalwetenschappelijk 
publiek duidelijk dat het Fries bij de bestudering van Germaanse talen niet 
gemist kan worden. De manier waarop Halbertsma het Fries wetenschappelijk 
onder de aandacht brengt, doet sterk denken aan wat hij in 1829 als doel 
van het Lexicon Frisicum formuleert. Hij spreekt dan nog van een ‘Latijnsch 
Woordenboek van het Friesch, hetwelk in de vermeende misslagen der Engelsche, 
Fransche en Hollandsche etymologisten zal pogen te voorzien’ (Halbertsma 
1829:IV). Halbertsma neemt bewust de problemen die het verklaren van 
betekenissen van het moderne Fries in het (klassieke) Latijn oplevert voor lief.  
Het Lexicon Frisicum is met andere woorden niet in de eerste plaats bedoeld 
voor de Friezen. Halbertsma richt zich met zijn woordenboek vooral op een 
internationaal publiek van (taal)geleerden. Hij wilde aantonen dat het Fries 
onmisbaar was in de studie van de Germaanse talen, met name op het gebied 
van de etymologie. Mede daarom beschreef hij in het Lexicon Frisicum naast het 
moderne Fries en het Oudfries17, ook het in Duitsland gesproken Noord- en 
Oost-Fries. Dat geldt voor zowel de macrostructuur als de microstructuur. Op 
grond van de wetenschappelijke doelgroep en het etymologische doel van het 
Lexicon Frisicum mogen we aannemen dat Halbertsma van plan was om een 
wetenschappelijk, historisch woordenboek te schrijven.
Een woordenboekartikel in het Lexicon Frisicum bestaat ruwweg uit twee delen: 
de zogenaamde kop en het betekenisgedeelte, waartoe ook de voorbeelden horen. 
De kop begint met het lemma en eindigt bij de eerste betekenisomschrijving. 
Ik bespreek in hoofdstuk zeven de verschillende onderdelen van de kop van 
artikelen in het Lexicon Frisicum, zoals de woordsoort waartoe het lemma 
behoort en de buigings- of vervoegingsvormen ervan.
Hoofdstuk acht gaat over de betekenisafdeling in de verschillende artikelen. 
Ik besteed ruim aandacht aan Halbertsma’s ideeën over betekenis en aan de 
betekenisomschrijvingen in het Lexicon Frisicum zelf.
Citaten en poëmen, door de lexicograaf zelf bedachte voorbeelden, dienen in 
een woordenboek om de verschillende lemmata in een min of meer natuurlijke 
context weer te geven en om de betekenis(sen) van de lemmata te illustreren. 
In hoofdstuk negen maak ik duidelijk hoe Halbertsma gebruik gemaakt heeft 
van de mogelijkheden die lexicografische voorbeelden een lexicograaf geven om 
bijvoorbeeld de betekenisnuances van de lemmata duidelijk te maken.

17  De gangbare, zij het niet onomstreden, periodisering van het Fries is als volgt: <1550 
Oudfries, 1550-1800 Middelfries, 1800 tot nu modern Fries. Hoewel de term ‘Middelfries’ 
in verband met het werk van Halbertsma een anachronisme is, gebruik ik die in wat volgt 
soms wel, louter voor het gemak.

inl eiding
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Halbertsma noemt al vroeg de etymologie als een belangrijke reden om zijn 
woordenboek te schrijven. Het Lexicon Frisicum is in feite vanaf het begin 
bedoeld als etymologisch woordenboek, of in ieder geval als een woordenboek 
dat via het Fries etymologische vergissingen van Nederlandse en buitenlandse 
taalkundigen op zou moeten helderen (Halbertsma 1829:IV). Ik probeer in 
hoofdstuk tien Halbertsma’s etymologische uitgangspunten vast te stellen en 
die waar mogelijk te relateren aan het Lexicon Frisicum. Het gaat me daarbij 
voornamelijk om Halbertsma’s werkwijze in het Lexicon Frisicum. De Germaanse 
klankverschuiving (Lautverschiebung) is één van de belangrijkste taalkundige 
(fonologische) inzichten van Halbertsma’s tijd, een inzicht dat voor etymologen 
van grote waarde was. 
Halbertsma heeft in het Lexicon Frisicum laten zien dat hij op de hoogte was van 
de Germaanse klankverschuiving. In het Lexicon Frisicum worden echter ook 
klankverschuivingen gepresenteerd die het tegendeel bewijzen. De kritiek op 
het Lexicon Frisicum richt zich dadelijk bij het verschijnen al op Halbertsma’s 
onsystematische en speculatieve manier van etymologiseren. Halbertsma is er 
tot op zekere hoogte wel in geslaagd om met zijn woordenboek een bijdrage te 
leveren aan de etymologische kennis van de Germaanse talen, al was het alleen 
maar omdat hij zoveel Germaanse varianten op een rij heeft gezet. In hoofdstuk 
elf laat ik aan de hand van de etymologie van het werkwoord tsjoene (toveren) 
Halbertsma’s radend-speculatieve etymologische aanpak in meer detail zien.
Tjalling signaleert in zijn voorwoord dat het Lexicon Frisicum heel veel Engels 
materiaal bevat. Dat is volgens hem niet toevallig: ‘Indien iemand zich er over 
zou verwonderen dat Engelse woorden met losse Friese woorden worden 
vergeleken’, meldt Tjalling, ‘kan ik zeggen dat het mij uit conversatie met mijn 
vader bekend is dat hij bij het samenstellen van het woordenboek zich had 
voorgenomen vooral ook aan te tonen dat de Germanen die over zee Brittannië 
waren binnengevallen, niet alleen Angelen en Saksen waren, maar zeker voor 
een groot deel ook Friezen.’ De relatie tussen het Engels en het Fries is dus een 
belangrijk thema in Halbertsma’s woordenboek. In hoofdstuk twaalf onderzoek 
ik hoe zijn ideeën over het Fries en het Engels hun weerslag vinden in het 
Lexicon Frisicum. Halbertsma is niet te spreken over de rol die het Fries in de 
internationale taalkunde speelt. Hij stelt zich met zijn woordenboek ten doel 
om het wetenschappelijke belang van het Fries aan te tonen. Meer specifiek wil 
hij laten zien dat het Fries de oorsprong van het Engels is. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het Engels in zijn verschillende ontwikkelingsfasen een grote 
rol speelt in het Lexicon Frisicum.
Volgens De Jong (2009) is Halbertsma tot nog toe te veel in de context van 
het Fries en Friesland bestudeerd. In haar studie plaatst ze Halbertsma in 
een bredere, politiek-maatschappelijke en wetenschappelijke Nederlandse en 
Europese context. Volgens haar is Halbertsma vooral begaan met de Nederlandse 
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 eenheid en gebruikt hij het Fries als middel om die eenheid te versterken. 
Vanuit dat standpunt zegt ze dat Halbertsma de overeenkomsten tussen 
het Engels en het Fries uitbuitte, door ‘het Fries bij wijze van spreken naar 
het Engels toe te schrijven [...] om zo de Nederlanders’, en niet de Friezen, 
‘te associëren met de Engelsen en hun ‘public spirit’’ (De Jong 2009:346). 
De hoofdstukken dertien tot en met zestien vormen samen Deel III, ‘Halbertsma 
en het Lexicon Frisicum in perspectief.’ In hoofdstuk dertien behandel ik 
(cultureel) nationalistische aspecten van Halbertsma en zijn woordenboek. Uit 
Halbertsma’s hierboven genoemde belangstelling voor het Engels komt ook een 
zeker Fries nationalisme naar voren. Het vervult hem met trots dat in het Engels, 
die grote wereldtaal, het Fries zo duidelijk doorklinkt. Die verheerlijking van 
het Fries past precies bij uitlatingen die Halbertsma bij andere gelegenheden 
heeft gedaan. Bank (1990) en Leerssen (1999) beschouwen negentiende-eeuwse 
woordenboeken zonder voorbehoud als uitingen van cultureel nationalisme. Ik 
geef in hoofdstuk dertien een aantal redenen om die opvatting voor het Lexicon 
Frisicum niet zonder meer over te nemen. Ten eerste is er het feit dat het Lexicon 
Frisicum gericht is op een publiek van internationale geleerden en ten tweede 
passen Halbertsma’s opvattingen over spelling niet in de sterke neiging tot 
taalstandaardisering in de negentiende eeuw. Dat geldt ook voor zijn standpunt 
ten opzichte van taalpurisme. Ik zie het Lexicon Frisicum als een uiting van 
cultureel nationalisme op basis van enkele inhoudelijke kenmerken.
De Jong (2009) komt tot de conclusie dat ‘Halbertsma’s motieven om zich toe 
te leggen op de Friese taal- en letterkunde veel complexer zijn dan gedacht.’ Hij 
zou zich, anders dan zijn Friese tijdgenoten, niet speciaal richten op ‘de opbouw 
van de Friese indentiteit en de Friese cultuur.’ Zijn bijdrage daaraan is volgens 
De Jong ‘veeleer een effect dan een doel van zijn bemoeienissen met het Fries’ 
geweest (De Jong 2009:348). De Jong zal het dus zeker niet eens zijn met mijn 
portret van Halbertsma als Fries cultureel nationalist in hoofdstuk dertien.
In hoofdstuk veertien kijken we naar het Lexicon Frisicum door de ogen van 
Halbertsma’s zoon Tjalling (1829-1894). Tjalling heeft het woordenboek van zijn 
vader in 1872 postuum uitgegeven18. Het evaluerende en kritische voorwoord 
dat Tjalling op het woordenboek heeft geschreven, is uitermate belangrijk 
voor het onderzoek naar het Lexicon Frisicum. Het bevat niet alleen unieke 
achtergrondinformatie over (het verloop van) de werkzaamheden, maar het gaat 
ook inhoudelijk op het woordenboek in. Tjalling wijst een aantal oorzaken aan 

18  De editie van 1872 is uitgekomen bij De Lange uit Deventer. In 1874 en in 1876 
zijn er bij Martinus Nijhoff uit Den Haag nog twee edities verschenen. De latere edities zijn 
identiek aan de eerste. De geschiedenis van de verschillende uitgaven is helaas niet meer na 
te gaan. Uit Du Rieu (1896:133) wordt duidelijk dat de editie van 1872 niet in de handel is geko-
men: ‘alleen als geschenk aan vrienden en vereerders heeft hij [Tjalling, AD] het gezonden.’ 
De exemplaren van de eerste editie die mij bekend zijn, hebben allemaal een opdracht van 
Tjalling Halbertsma aan de verschillende ontvangers van het woordenboek.
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voor de trage voortgang van het Lexicon Frisicum en hij is tamelijk kritisch over 
de opzet van het hele werk en over bepaalde onderdelen van het woordenboek. 
Hij presenteert zich, naast uitgever, welbeschouwd ook als eerste bespreker 
van het woordenboek van zijn vader. Hoofdstuk vijftien geeft een integrale 
versie van het in het Latijn gestelde voorwoord plus een vertaling in het 
Nederlands. 
Hoofdstuk zestien, dat gaat over Halbertsma en het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal (WNT), geeft een extra dimensie aan Halbertsma als auteur van het Lexicon 
Frisicum. Halbertsma’s betrokkenheid bij het WNT, het belangrijkste product 
van de Nederlandse lexicografie, geeft een mooi beeld van zijn positie als 
lexicograaf in de 19de eeuw.
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 …  Deel I: 

Achtergronden, 

materiaalverzameling 

en opnamebeleid
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2 Chronologie van het Lexicon Frisicum

Enkele malen heeft Halbertsma zich in publicaties en brieven (impliciet) 
uitgelaten over de voortgang van het Lexicon Frisicum. In 1829 geeft hij zelfs de 
indruk dat zijn woordenboek al bijna klaar is. Zijn Latijnsch Woordenboek van 
het Friesch wacht volgens hem nog maar ‘op de inlassching van een honderdtal 
woorden’ en dan is het wat hem betreft klaar (Halbertsma 1829:IV). Hij hoopt 
in 1829 nog dat, ‘mocht de goede God’ hem ‘nog vijf jaren levens gunnen’, 
zowel het derde deel van Hulde aan Gysbert Japiks (deel I en II zijn verschenen 
in 1824 en 1827), als het woordenboek klaar zullen zijn. Op grond van deze 
uitspraak zou men verwachten dat er een manuscript zou bestaan waarin Friese 
woorden in het Latijn worden verklaard. Ik heb in Halbertsma’s nalatenschap 
een dergelijk manuscript echter niet kunnen vinden. Hoe het ook zij, die 
vijf jaar zijn bijna voorbij wanneer Halbertsma in een brief van 28 mei 1833 
aan Jacob Grimm schrijft dat hij sinds jaren bezig is ‘om de merkwaardigste 
woorden, spreekwijzen en volkssagen uit den mond der Friesche boeren op 
te tekenen, en dit verenigd met indices op alle oude Friesche wetten tot een 
Lexicon Frisicum samen te smelten’ (Sijmons 1885:10). In dezelfde brief wordt 
duidelijk dat er nog heel wat werk gedaan moet worden aan dat lexicon, want 
Halbertsma vraagt Grimm of die ook weet of en wanneer het ‘idioticon van 
Outzen wegens het Friesch aan de stranden van Schleswig’ en een ‘index op 
de Harmonia Cottonia of Heliand’ uit zullen komen. Halbertsma wil die beide 
boeken nog gebruiken voor zijn woordenboek.
De Engelse taalgeleerde Bowring was in oktober 1828 in Fryslân, waarvan hij in 
1829 verslag deed in Sketch of the language and litterature of Holland. Bowring maakt 
daarin al een opmerking over Halbertsma’s woordenboekwerk (in de vertaling 
van Telting [1829-]1830): ‘Justus Halbertsma van Deventer, is een uitstekend 
letterkundige (philologist), wiens arbeid ongetwijfeld vele etymologische 
zwarigheden zal oplossen. Wij verheugen ons, met zekerheid te kunnen melden, 
dat hij aan een Friesch Woordenboek werkt.’ Bowring moet dat in kringen rond 
Halbertsma hebben gehoord, want hij heeft hem niet zelf ontmoet. 
Uit een brief van Rask (21 april 1830, Tresoar Hs 112) wordt duidelijk dat 
Halbertsma hem gemeld heeft dat hij met een woordenboek bezig was: ‘I was 
charmed to learn that you were engaged in such a work as a dictionary of the 
modern Frisic.’ Rask denkt ten onrechte, misschien is hij op het verkeerde 
been gezet door Halbertsma, dat het moderne Fries de enige brontaal van het 
Lexicon Frisicum zou zijn.

chronologie van het le x icon fr isicum
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Halbertsma reageert in 1838 op een artikel van professor A. IJpeij, die problemen 
had met het verklaren van het Middelnederlandse woord adro in het zinnetje 
up sal ik staan adro, ‘vroeg zal ik opstaan.’ Halbertsma verwondert zich er over 
dat IJpeij, ‘die een Fries was, en der landtaal zeer wel kundig, niet gedacht 
heeft aan het L.F. ier, vroeg’ (Halbertsma 1838:283). Om zijn punt duidelijk 
te maken, geeft Halbertsma, als een ‘uittreksel’ uit zijn ‘Friesch lexicon’, het 
artikel ier. Halbertsma (1838:285) komt op de zin on huse godes giengon wir mit 
geluni (ps. 54 vs. 13), die IJpeij vertaalt als ‘in het huis gods gingen wij met 
onderling vertrouwen.’ IJpeij merkt betreffende het woord geluni op dat hij dat 
nergens terug heeft kunnen vinden. Ook hier verbaast Halbertsma zich er over 
dat IJpeij ‘het Friesche verbum lüenje, dat wij nog elken dag gebruiken, niet 
voor den geest gekomen is, en dat hij daarin den grond niet zag van het cum 
consensu, [sc. animi] met innig zielsbehagen’ en hij laat zien hoe hij dit woord 
in zijn Friesch Lexicon opgetekend heeft (het hoofdlemma is hier Lüemje). 
Enige pagina’s verder verwijst Halbertsma weer naar zijn Lexicon wanneer hij 
commentaar geeft op IJpeij’s verklaring van het woord undirthudig, namelijk: 
‘underthudig is hetzelfde met ons onderdanig van onder en thudig, dat van duen, 
tuan, tun, “facere” afkomt.’ ‘Ik zal niet zeggen’, schrijft Halbertsma, ‘dat in deze 
Nederlandsche vertaling wel duon, nimmer thun of tun op Hoogduitsche 
wijze kan voorkomen, maar ik zal liever antwoorden door een artikel uit mijn 
Friesch lexicon, dewijl ook het thema van dit woord nog levend Friesch is’ 
(Halbertsma 1838:285-286). Daarna volgt het artikel djue (nevenvorm djoe). 
Halbertsma verwijst dus niet alleen drie keer naar zijn Lexicon, hij geeft er 
ook evenzovele keren een kant en klaar artikel uit: ier, lüemje en djoe. Het 
lijkt er evenwel meer op dat Halbertsma de woordenboekartikelen speciaal 
voor deze gelegenheid geschreven heeft. Dat het artikel lüemje helemaal niet 
in het onvoltooide Lexicon Frisicum voorkomt, is nog te begrijpen, omdat 
zijn woordenboek nooit aan de letter L is toegekomen. Het artikel ier had 
Halbertsma, volgend op het artikel eer, ‘prius, antea’19 (922), zonder bezwaar 
op kunnen nemen in het Lexicon Frisicum, zoals hij dat wèl gedaan heeft 
met bijvoorbeeld ier-dei, ier-leócht, iere-moarn en ier-wekker (922). S.v. eer, geeft 
Halbertsma wel het Friese ier, ‘matutinus, maturus’20, maar dat lijkt slechts 
zijdelings op het artikel ier dat hij in Halbertsma (1838:283) geeft, al was het alleen 
maar omdat dat laatste veel uitgebreider is. Ook het artikel DJOE (nevenvorm 
DJU’) in het Lexicon Frisicum (680-681) lijkt slechts globaal op dat in Halbertsma 
(1838).
Het is 1842 wanneer Halbertsma in een brief aan Grimm weer de indruk 
geeft dat er al een woordenboek bestaat, dat hier en daar nog wat aangevuld 
en verbeterd moet worden. Hij schrijft: ‘Ik ben onlangs gestuit op de causæ 

19  Prius, antea: ‘eerder, tevoren.’
20  Matutinus, maturus: ‘vroeg, vroeg op de dag.’
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van 2 woorden in mijn Lexicon. Weet Gy daar ook familie van in de Duitsche 
taalschatten?’ Halbertsma vraagt Grimm naar het Friese werkwoord tsjoene en, 
vreemd genoeg, naar het Nederlandse werkwoord open, dat ‘osculari, kussen’ 
zou betekenen. Deze niet gedateerde brief staat in Halbertsma’s lexicografisch 
handschrift Lexicon Frisicum A (pp. 696-697), het origineel ontbreekt in Sijmons 
(1885), maar Grimms antwoord staat daar wel in en dat dateert van 28 april 
1842.
Halbertsma (1855-1856b:242) zegt dat er ‘in het Friesch en Oud-Engelsch [...] 
een woord voor “oud wijf ” bewaard (is) gebleven, dat fekke luidt, bij Chaucer 
en Gower gespeld vecke. Ik heb noch plaats, noch tijd om den zamenhang van 
vecke met quecke aan te toonen; alleen zal ik zeggen, dat ik in mijn Friesch 
Lexicon een reeks van woorden zal toonen, die hunnen vorm te danken hebben 
aan de opneming van k voor v, w en zelfs f, of om juister te spreken, door de 
vervorming van v, w en f in qu, of zoo als de Gothen dat te regt schreven, in q.’
In een artikel in De Gids van 1856, maakt Halbertsma, na het bespreken van 
een aantal Friese woorden, waaronder dju, een opmerking waaruit blijkt dat 
het woordenboekwerk hem in die tijd volledig opslokte: ‘ik hoop alles op 
te geven in mijn Lexicon Frisicum, waarin ik tenminste één ding met mijnen 
vriend Jacob Grimm gemeen heb, dat het mij, gelijk hij mij onlangs van zijn 
Duitsch woordenboek schreef, naauwelijks den tijd gunt om adem te halen’ 
(Halbertsma 1856:267).
Halbertsma was al hoog bejaard, toen hij nog steeds midden in zijn 
woordenboekproject zat. Hij voelde aankomen dat hij het niet zou kunnen 
voltooien. Op 9 november 1863 schreef hij aan zijn neef Hidde, zoon van zijn 
broer Eeltje: ‘ik ben bezig aan mijn laatste werk, een Lexicon van ‘t Friesch in 
het Latijn; een werk van zo langen adem, dat ik reeds veel te oud ben om het af 
te krijgen, en ik hoop dat de hemel mij nog enigen tijd rust en gezondheid mag 
gunnen, om het nog een eindweegs tenminste verder te brengen’ (Halbertsma 
1960:43-44). Ca. september 1866 klaagde hij nogmaals zijn nood, ditmaal bij 
Verwijs: ‘ik krijg mijn Fr. Lexicon lang niet af; de dood roept mij veel vroeger 
op; hetwelk niet zeer troostend is bij de eindeloze moeite, die ik genomen heb, 
en de grote sommen, die ik heb uitgegeven’ (Teltingarchief Tresoar).

2.1 Beschrijving en datering van de lexicografische handschriften
Eekhoff (1873:65-68) geeft een op het woordenboekwerk toegespitst uittreksel 
van Halbertsma’s testament. De daar genoemde handschriften en andere 
bronnen ‘behelzen de ruwe stof ’, waaruit Halbertsma zijn ‘Lexicon Frisicum, 
dat de Friesche woorden in het Latijn verklaart’, samenstelt. In zijn testament 
noemt Halbertsma een aantal belangrijke handschriften die hij gemaakt heeft 
voor en gebruikt heeft bij het schrijven van het Lexicon Frisicum. In de eerste 
plaats zijn dat de handschriften Lexicon Frisicum A (LFA) en Lexicon Frisicum B 
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(LFB)21. Halbertsma noemt in zijn testament verder nog ‘omstreeks 1100 halve 
katerntjes’, waarop hij Friese woorden in het Latijn verklaart22. Hieronder 
geef ik aan de hand van deze en andere lexicografische handschriften van 
Halbertsma een beknopte voorgeschiedenis van het Lexicon Frisicum23. 

2.1.1 - Notitieboekjes
Halbertsma heeft veel van zijn materiaal via veldwerk verzameld (zie 
hoofdstuk 3). Hij noteerde de woorden, uitdrukkingen en verhalen die hij 
onderweg hoorde in een ‘zakboekje.’ Van die notitieboekjes zijn drieëntwintig 
exemplaren overgebleven. Zoveel worden er tenminste bewaard bij Tresoar te 
Leeuwarden (236 Hs). Ze zijn aan de buitenkant genummerd van 1 tot en met 23. 
De nummering is later aangebracht en correspondeert niet met de ouderdom 
van de boekjes. Het oudste boekje is van 1835 en het jongste van 1867.24 
De notitieboekjes zijn lang niet allemaal volgeschreven, sommige boekjes 
zelfs maar voor ongeveer de helft. Het gaat trouwens ook niet altijd om 
‘lexicografische’ aantekeningen. Soms zijn in de notitieboekjes aantekeningen 
doorgestreept.
Naast de notitieboekjes worden er bij Tresoar nog zes agenda’s bewaard, 

21  a. Een eigenhandig door mij geschreven foliant, op den bandsrug gemerkt Lexicon 
Frisicum A J. H. Halbertsma, groot 924 bladzijden, voorafgegaan door 14 andere met rode 
cijfers gemerkte bladzijden, meest allen gevuld met Friesche woorden, die doorgaans eene 
verklaring in het Nederlandsch achter zich hebben.
b. Een op het voorgaand Woordenboek slaande Index, voor op den band gemerkt Index Lexi-
con Frisicum A J. H. Halbertsma, groot 232 bladzijden, waarin ik de woorden van het Woorden-
boek A eigenhandig geschreven en met het cijfer der bladzijde, waar zij staan, alfabetisch 
gerangschikt heb.
c. Een eigenhandig door mij geschreven Woordenboek van Friesche woorden verklaard in 
het Nederlandsch, op den bandsrug gemerkt Lexicon Frisicum B J. H. Halbertsma, kl. folio, 
groot 576 bladzijden, nog voorafgegaan van 16 andere bladzijden.
d. Een Index der woorden van het pasgemelde Woordenboek B, op den bandsrug gemerkt 
Index Lexicon Frisicum B J. H. Halbertsma, kl. folio, groot 272 bladzijden, eigenhandig door mij 
geschreven en alfabetisch gerangschikt.
22  h. Omstreeks 1100 halve katerntjes van mijne hand, waarop even zo vele brouillons 
van artikels voor mijn Lexicon Frisicum, waar ik de Friesche woorden in het Latijn uitleg. Zij 
staan in 4 houten bakjes Alfabetisch gerangschikt.
23  Halbertsma heeft, mogelijk met het Lexicon Frisicum in het achterhoofd, in veel andere 
handschriften taalmateriaal vastgelegd. Hier komen alleen die handschriften aan de orde 
die duidelijk als lexicografisch handschrift herkenbaar of aangeduid zijn.
24  Van niet alle boekjes is uit te maken van welk jaar ze zijn. Op basis van aantekeningen 
en dateringen uit de zakboekjes zelf, kom ik op de volgende chronologie: Nr 13:1835; Nr 4:1836; 
Nr 16:1842; Nr 19:1842; Nr 1:1845; Nr 3:1846-1847?; Nr 17:1848-1849; Nr 10:1850??; Nr 22:1853 of 
later; Nr 23:1855; Nr 2:1857; Nr 21:1861; Nr 6:1862; Nr 12:1862; Nr 7:1862?; Nr 5:1863; Nr 15:1863; Nr 
18:1863-1864; Nr 9:1865-1866; Nr 20:1867; Nr 8: onbekend; Nr 11: onbekend; Nr 14: onbekend.
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die volgens de omschrijving o.a. bevatten: ‘behalve van huishoudelijken 
aard, aanteekeningen, voor ‘t meeste deel in potlood, betreffende allerlei 
onderwerpen, doch vooral bouwstoffen voor zijn Lexicon Frisicum, deels 
doorgehaald als gebruikt’ (235 Hs). Tresoar dateert de agenda’s op 1853-1860, 
maar er zijn aanwijzingen dat sommige agenda’s voor meerdere jaren gebruikt 
zijn. Zo is er een Duitstalige agenda, zonder jaartal van zichzelf, die de jaren 
1860-1862 beslaat. De agenda’s zijn niet allemaal even intensief gebruikt en 
vaker voor andere aantekeningen dan lexicografische.

2.1.2 - Lexicon Frisicum A en Lexicon Frisicum B
Op pagina (1R) van LFA wordt duidelijk dat Halbertsma al vroeg met (de 
voorbereidingen voor) het Lexicon Frisicum bezig was. Toen hij nog in Bolsward 
woonde, schrijft hij, begon hij ‘reeds in dit boek merkwaardige Friesche 
woorden en phrases op te tekenen.’ Dat moet dus voor 1822 zijn geweest, 
want Halbertsma woonde van 1814 tot 1822 in Bolsward. In LFB zegt hij dat 
nog een keer en hij voegt eraan toe dat hij dat optekenen alfabetisch deed, 
steeds wanneer hij zijn ‘schrijfboekjes’ waarin hij zijn materiaal ‘onder het 
spreken’ haastig in neerpende, excerpeerde. Op een gegeven moment bleef 
dat erbij, omdat hij het te druk kreeg met andere zaken. Zodoende kwamen 
er na elke jaarlijkse reis vanuit zijn nieuwe standplaats Deventer naar Fryslân 
meer boekjes bij. Al die boekjes heeft Halbertsma voor en na zijn reis naar 
Italië in 1859 ‘aan één stuk weg geëxcerpeerd en den inhoud op de losse 
bladen geschreven, die in dit Lexicon Frisicum. B bij elkander gebonden zijn25.’ 
Dat maakt de opmerking van Wumkes (1926:465) dat Halbertsma al in 1849 
begon om het Lexicon Frisicum ‘persré to meitsjen’, onwaarschijnlijk. Wumkes 
heeft die informatie waarschijnlijk uit het voorwoord van het Lexicon Frisicum 
(1872:vii), waar Tjalling zegt dat, wanneer hij zich niet vergist, zijn vader het op 
60-jarige leeftijd op zich nam om de uitgave persklaar te maken (zie p. 260). In 
1849 is Halbertsma inderdaad 60 jaar. 
Wat Halbertsma uit de notitieboekjes in LFB niet kwijt kon, is in LFA beland, 
‘het welk in den regel daaraan te herkennen is, dat het niet Alfabetisch, maar 
door elkan[der] zo als het voorkwam is opgetekend.’ LFA en LFB moeten 
op aanzienlijk meer materiaal berusten dan de hierboven beschreven 
opschrijfboekjes en agenda’s. Daar is het lexicografische materiaal dat daar 
in te vinden is gewoon veel te beperkt voor. Het is zeker lang niet genoeg om 

25  Van LFA zijn de pagina’s regelmatig twee maal genummerd, een keer met potlood en 
een keer met inkt. Het lijkt erop dat de potloodnummering de eerste is geweest. De num-
mering in inkt is altijd hoger dan die in potlood, en er staat niet altijd een potloodnummer 
naast het inktnummer. In het begin zijn op een paar pagina’s de potloodcijfers overgetrok-
ken met inkt. Op pagina 29/17 komen de cijfers in combinatie het eerst voor en ze lopen 
door tot 59/47. De dubbele nummering zou er op kunnen wijzen dat Halbertsma, misschien 
rond 1859, LFA opnieuw heeft geordend.
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de in totaal meer dan 1600 pagina’s van de handschriften LFA en LFB mee 
te vullen. Halbertsma heeft de opschrijfboekjes trouwens vast niet zomaar 
overgeschreven in LFA en LFB. Bij het overschrijven moet hij tegelijkertijd 
andere bronnen hebben geraadpleegd, want hij verwijst regelmatig naar 
woordenboeken en ander secundair materiaal.
Halbertsma dateert het voorwoord van LFA op 24 augustus 1860. Hij merkt op 
dat hij ‘gedurende 40 jaren’ steeds zijn spelling heeft veranderd, dus dan komen 
we uit op 1820, inderdaad zijn Bolswarder tijd. Op pagina 11R zegt Halbertsma: 
‘na zestig jaren op de jacht van Friesche woorden gegaan te hebben bemerk 
ik eindelyk dat er geen einde aan dat wild is.’ Die uitspraak is gedateerd op 
maart 1866. Met andere woorden, ongeveer in 1806 zou Halbertsma al bezig 
kunnen zijn geweest met het verzamelen van woorden. Tastbaar bewijs 
hebben we daar niet van. In 1806 was Halbertsma nog maar 17 jaar en zat 
hij in Leeuwarden op school. Halbertsma zegt in 1829 van zichzelf dat hij 
toen al wel zeer geïnteresseerd was in taal(vergelijking) (Halbertsma 1829:II). 
Soms is uit een aantekening van Halbertsma op te maken dat LFA en LFB 
inderdaad rond 1859 respectievelijk bijgewerkt en geschreven zijn. Op LFB:296 
staat bijvoorbeeld in de marge: ‘De kachel, die de brandende haard wegbragt, 
hoewel nu (1859) veld winnende, was tot voor weinige jaren geheel buiten 
gebruik.’ Op LFA:460 heeft Halbertsma het over Atse Geerts, een beroemde 
schaatser, ‘die hoog bejaard [...] (Maart 1859) nog leeft.’ Er zijn evenwel ook 
aanwijzingen dat LFA en LFB na 1859 ook nog bijgewerkt zijn. Op LFA:651 haalt 
Halbertsma Bendsen (1860) aan. Op LFA:64 verwijst Halbertsma naar ‘Fr. volks-
alm. 1861. p. 76.’ De aantekening ‘Harte, heftig twisten, iemand steken geven [...]’ 
is in LFA te vinden op de pagina’s 283, 373, 389 en 405, overal gedateerd op ‘Juny. 
186i.’ Op LFA:598 verwijst Halbertsma naar ‘Ang. Second sight. 1865.’ Voorin 
LFA zijn een aantal met rood genummerde pagina’s ingebonden, op pagina 
11 daarvan staat de eerder aangehaalde opmerking over de jacht op Friese 
woorden, waarbij Halbertsma ‘Maart 1866’ noteert. De jongste aantekening 
van Halbertsma staat op LFA:920. Halbertsma heeft het daar over Folkert 
Lammers, de laatste burgemeester van Hindelopen, die ‘door de armen in 1867 
dikwerf om brood’ werd gevraagd.
Halbertsma lijkt in LFA en LFB ook een paar keer naar het Lexicon Frisicum te 
verwijzen. Op pagina 594 van LFA staat bij non de opmerking ‘Cf. Lex meum 
Lat. non’ en naar aanleiding van het woord stuit zegt Halbertsma in LFA op 
pagina 760 en 761 respectievelijk: ‘cf. Jun. et stuit. Lex. fr. meum’ en ‘cf. Lex. 
meum stuit.’ Op pagina 184 (LFA) tekent Halbertsma aan: ‘opgenomen Lex. 
Lat. elder’, dat in kolom 894 inderdaad in het Lexicon Frisicum opgenomen is. 
LFA:548 geeft nog een verwijzing naar Lex. Lat.: ‘Kâm, het aanzetsel van de 
karnemelk boven aan het vat. cf. kyn, kien. Lex. Lat.’ in LFA staat op pagina 523 
bij Snie-dün de aantekening: ‘cf. Lex. Latinum. dün.’ Op pagina 655 wordt bij Swé 
gezegd: ‘cf. Lex. Lat. swé.’ Op LFA:713 staat ‘Tasker, [...]. Alias honnebâs, cf. toesken. 
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Lex. Lat.’ Op pagina 53 van LFA verwijst Halbertsma met de afkorting Lex. Fr.: 
‘Bouwmanke, motacilla. Wipstaart Lex. Fr. Is. bouwmeisterke.’ In LFB staat bij 
poánne op pagina 574: ‘cf. Lex. Lat. meum.’
Waar Halbertsma dan precies naar verwijst, is onduidelijk. Het is 
onwaarschijnlijk dat het hier inderdaad om het Lexicon Frisicum gaat. In de 
eerste plaats omdat het niet veel zin lijkt te hebben om in een handschrift dat 
direct of indirect gebruikt is om het Lexicon Frisicum te schrijven, aantekeningen 
te maken betreffende datzelfde Lexicon Frisicum en in de tweede plaats omdat 
we weten dat het Lexicon Frisicum nooit aan woorden als swé en tasker toe is 
gekomen26. Het zou nog zo kunnen zijn dat Halbertsma naar de 1100 halve 
katerntjes verwijst (zie hieronder), maar dat lijkt ook niet veel zin te hebben. 
Bovendien zijn de katerntjes kyn, kien en bouwmeisterke daar niet in te vinden.
 
2.1.3 - 1100 halve katerntjes
Halbertsma geeft in zijn testament aan dat de ‘halve katerntjes’ op alfabet 
in vier houten bakjes worden bewaard. De voertaal op de halve katerntjes is 
Latijn. Wanneer Halbertsma die halve katerntjes op basis van LFA en LFB heeft 
gemaakt, dan zou dat betekenen dat ze voor het grootste deel van na 1859 zijn. 
Hij kan er evenwel ook al eerder mee begonnen zijn, want op 17 januari 1855 
schrijft hij aan zijn neef Klaas, een zoon van zijn broer Tjalling: ‘ik ben thans 
doende aan mijn Friesche Lexicon; ik exponeer de woorden in het Latijn’ 
(Halbertsma 1960:37). In 1866 verwijst Halbertsma in een brief aan Verwijs 
voor het eerst naar de kaartenbakjes: ‘boven en behalve mijne 2 Friesche 
Woordenboeken in folio A en B heb ik nog alle letters Alfabetisch in het Latijn 
op blaadjes van inliggend formaat uitgewerkt en wel ten getale van enige 
honderden, welke ik, zo ver nodig in het afgedrukte omsmelt’ (Teltingarchief 
Tresoar). Halbertsma had dus in ieder geval al in 1866 bepaalde delen van 
het Lexicon Frisicum laten drukken, maar hij beschouwde het afgedrukte toen 
duidelijk nog niet als de definitieve tekst27. Wanneer Halbertsma’s schatting 
van ‘enige honderden’ halve katerntjes juist is, moet hij in de laatste jaren van 
zijn leven daar nog honderden aan hebben toegevoegd. 
Tresoar bewaart de 1100 halve katerntjes als 229Hs en in de annotatie bij de 
titelbeschrijving daarvan wordt gezegd dat de halve katerntjes ‘alphabetisch 
gerangschikt’ zijn, zoals Halbertsma zelf ook al zei, dat is nu echter niet meer 

26  De samenstellingen swé-bàlke en swébalkje zijn in kolom 447 wel opgenomen.
27  Vergelijk Tjalling Halbertsma (1872:VII), die vertelt dat Halbertsma telkens wanneer 
hij met het verbeteren van de drukproeven klaar was, doorging met het verzamelde materi-
aal weer te ordenen.
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zo28. Het halve katerntje van fâdar, dat we vinden in het bakje dat gemarkeerd 
is als W, geeft een aanwijzing dat wat Halbertsma van het Lexicon Frisicum 
klaar had, dadelijk naar de zetter toe ging. Achterop dat halve katerntje staat: 
‘Gelief deze 3 artikelen te zetten, morgen zal ik u de plaats aanwijzen.’ Het 
pakje halve katerntjes waar fâdar in zit, zit in het een na laatste vakje van het 
bakje. Vanaf de andere kant begint het met de W. Het tweede halve katerntje 
na fâdar is feer, dat ook op de halve katerntjes daarna voorkomt. De volgorde 
van de halve katerntjes komt niet overeen met de volgorde van de lemmata in 
het Lexicon Frisicum en de tekst op de halve katerntjes is niet gelijk aan die in 
het woordenboek. De diakritische tekens op de lemmata zijn ook niet altijd 
conform de halve katerntjes in het Lexicon Frisicum gekomen. Er moet dus nog 
een apart manuscript zijn geweest voor de drukker en het halve katerntje ‘fâdar’ 
is misschien gewoon als begeleidend briefje mee naar de drukker gegaan.

2.1.4 - Littera F
Het handschrift 230Hs, met de titel Littera F, bestaat uit een pakje papiertjes 
van groter formaat dan de halve katerntjes in de bakjes. Een aantal papiertjes 
is in de Deventer Courant van vrijdag 27 november 1868 gevouwen. Aan de 
buitenkant staat met blauw potlood waarschijnlijk geschreven ‘Gereed.’ 
Daar zit weer een pakje papiertjes in een dubbelgevouwen stevig papiertje 
in, waar met rood potlood op staat: ‘Bendsen’, i.e. Bendsen (1860). Boven de 
meeste papiertjes staat ‘Bend’ en die gaan over het Noord-Fries. Op sommige 
gebruikte papiertjes staat ook het jaartal 1868, bijvoorbeeld op een rouwbrief 
van Jacob Everard Simon (28 Mei 1868). Op deze papiertjes is nauwelijks wat 

28  De bakjes zijn als volgt gelabeld: G J (met een modern plakkertje), K P, Q U en W. 
In het bakje met het etiket W zit achter het tweede schotje een pakketje halve katerntjes 
ingepakt in een krant, The Saturday Review van July 12, 1862. Aan de buitenkant staat daarop 
geschreven: breviationes in generi en, even daar onder, Littera A. Dit stapeltje halve katern-
tjes, van een dikke anderhalve centimeter, lijkt te bestaan uit grammaticale en fonetische 
aantekeningen. Dan volgen vijf halve katerntjes over de letter D, sommige aan beide kanten 
beschreven. Zulke grotere of kleinere pakketjes zijn er ook van a, ei/ai (één half katerntje ), 
over af (ô(f )), de infinitief-uitgang an, over ae = â en over de uitgang –ens. Sommige halve 
katerntjes gaan over het vormen van werkwoorden, er zijn halve katerntjes over Anglorum 
pronuntiatio en andere ‘Engelse’ onderwerpen, waarvan de nummering niet lijkt te klop-
pen, en halve katerntjes over telwoorden, over Accentus en andere klankveranderingen zoals 
breking. Maar er zitten ook halve katerntjes tussen met Coitus animalium. Het lijkt erop 
alsof er in de krant meer algemene en systematische dingen zijn verpakt, die niet op alfabet 
geordend konden worden. Achter het tweede schotje zit het traject A tot dach, maar hier 
is de alfabetische volgorde flink verstoord. Achter het derde schotje zit een pakje van een 
centimeter dat begint met finger en eindigt met fagje. In het laatste, heel kleine vakje zitten 
twee velletjes opgevouwen papier met aantekeningen over snoepgoed en etenswaren. In 
tegenstelling tot de andere trajecten is in het gedeelte A tot fagje het doorstrepen van halve 
katerntjes of delen daarvan regel.
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doorgestreept. Op een lijstje met alleen maar Noord-Friese f-woorden met 
een getal er achter zijn sommige doorgestreept met een rood potlood of met 
zwarte inkt. Op het tweede pakje in een dubbelgevouwen papiertje staat met 
rode letters: ‘Amrum.’ De aantekeningen komen uit Johansen (1862). Op een 
langwerpig afgesneden stukje papier staat een rijtje f-woorden in inkt, waar 
met rood potlood steeds een lettercombinatie bij geschreven is. Er zitten nog 
wat losse papiertjes in de krant. Die gaan niet altijd over het Noord-Fries en 
het gaat ook niet altijd om f-woorden.
Sommige niet in de krant gevouwen papiertjes bevatten waarschijnlijk het 
laatste dat Halbertsma aan het Lexicon Frisicum heeft gedaan. De aantekeningen 
hebben duidelijk de structuur van woordenboekartikelen en ze lijken klaar 
om gezet te worden. Vergelijk bijvoorbeeld het woord moedfearren hieronder:

moed-fjerren, penna majores alarum et caudæ. Di moedfjerren binne him 
untfallen, perdidit magnam bonorum partem. moed, animi; moed-fjerren 
penna quæ animos et vires addunt avibus. hy lit di moedfjerren falle (demittit 
alas) animis cadit29

Moedfearren is nog opgenomen in het Lexicon Frisicum, andere artikelen uit 
230 Hs, zoals fearn, feem, feye, Feike en feil, hebben het woordenboek niet meer 
gehaald. Het laatste artikel uit het handschrift is futsel-boek. 230 Hs is het 
enige handschrift dat zulke min of meer kant en klare woordenboekartikelen 
heeft. Mogelijk werden die van eerdere trajecten weggegooid wanneer ze gezet 
waren. Uit de opmerking bij gounde op LFB:90 (van één van de bewerkers 
van het op het Lexicon Frisicum gebaseerde Friesch Woordenboek?) zou men op 
kunnen maken dat er nog meer van die uitgewerkte artikelen geweest moeten 
zijn: ‘Dit is door Halb. doorgehaald zonder het onder zijne verklaarde en meer 
uitgewerkte(n?) en in het net geschreven woorden in losse blaadtjes te hebben 
opgenomen.’ Mogelijk duidt die opmerking ook op de 1100  katerntjes.

2.1.5 - De afgedrukte pagina’s van het Lexicon Frisicum
Halbertsma schrijft op 2 maart 1867 aan Matthias de Vries: ‘ik heb 760 fijn 
gedrukte kolommen 80 van mijn Lexicon gedrukt, en wat ik vandaag afkrijg 
ligt morgen op de pers, omdat ik een man van één dag ben.’ Uit Halbertsma’s 
testament, dat gedateerd is op 1 september 1867, blijkt dat de werkwijze nog 
gelijk is: ‘Wat ik heden heb afgewerkt gaat morgen ter perse.’ Halbertsma schrijft 
dat er dan ‘816 kolommen van bladzijden’ zijn afgedrukt. Het afdruktempo 

29  moed-fjerren, grote vleugel- en staartveren. Di moedfjerren binne him untfallen, hij is veel 
bezit kwijt. moed, moed; moed-fjerren veren die vogels moed en kracht geven. hy lit di moedfjer-
ren falle (lett.: hij laat de veren zakken) de moed zakt hem in de schoenen.

chronologie van het le x icon fr isicum
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ligt vrij laag, in een half jaar zijn er maar 56 kolommen bij gekomen. Het 
uiteindelijke woordenboek heeft 1004 kolommen, vanaf september 1867 tot 
aan Halbertsma’s dood op 27 februari 1869 zijn er nog 188 kolommen bij 
gekomen.
Buma (1969a:102) merkt op dat Halbertsma van ‘syn wiidweidige samlingen [...] 
net in wurd printe sjoen (hat).’ Strikt genomen klopt die opmerking niet, want 
Halbertsma heeft het Lexicon Frisicum waarschijnlijk helemaal zelf nagekeken 
(Halbertsma 1872:VII, zie p. 260). Misschien op de kolommen 992-1004 na, want 
die maken geen deel uit van 231 Hs, het handschrift dat afgedrukte pagina’s 
van het Lexicon Frisicum bevat. Zijn ironische beschrijving van de correctie van 
stukken voor de Lapekoer, een verzameling van (bewerkte) verhalen en liedjes 
in het Fries van hem en zijn broer Eeltje, geeft een idee van het helse karwei 
dat de correctie van het Lexicon Frisicum voor hem moet zijn geweest: ‘en dan 
kwam eindelijk nog het grote pleisier aan, om de proeven van tweebenige 
machines, letterzetters genaamd, die geen woord Friesch verstonden, te 
corrigeren, waarvan ik nooit zonder vijf of zes correcties afkwam’ (brief van 
9 november 1863 aan zijn neef Hidde, zoon van Eeltje, Halbertsma 1960:45). 
Aangezien Halbertsma’s ‘tweebenige machines’ voor het Lexicon Frisicum 
ook nog Latijn, Engels, Duits, Noord- en Oost-Fries etc. moesten verstaan, 
zullen er aan 231 Hs zonder twijfel aan aantal drukproeven vooraf zijn 
gegaan. Naast de onbekendheid van de zetters met de vele talen en varianten 
in het Lexicon Frisicum, zullen een aantal van de noodzakleijke correcties 
zeker ook door Halbertsma’s onduidelijke handschrift veroorzaakt zijn. 
Er is in ieder geval nog één eerdere gedrukte versie geweest. Bij de kolommen 
521 en 522 van 231 Hs is een deel van een kolom ingeplakt, met potlood staat 
er een 9 boven geschreven, achterop staan aantekeningen die op genoemde 
kolommen slaan. Het papier is veel dunner dan dat van het Lexicon Frisicum. 
Het opgeplakte traject loopt van oerfal - fal-laet en het is terug te vinden in 
het Lexicon Frisicum tussen oer-falle (977) en Falk (978). Op het ingeplakte stuk 
zijn geen correcties aangegeven, toch is de tekst in het Lexicon Frisicum net 
eventjes anders. Dat er eerdere versies geweest moeten zijn, kan men ook 
opmaken uit de opmerking van Eekhoff (1873:25): ‘daar zijne jaren klommen, 
moest hij, bij de trage vordering van het drukken en eindeloos corrigeeren, 
wanhopen, den “reuzenarbeid in zijn tuchthuis,” zoo als hij ze noemde, te 
zullen volbrengen’30. Halbertsma heeft in 231 Hs verschillende correcties 
aangebracht. In kolom 972 vinden we de laatste correctie, eigenlijk is het meer 
een aanvulling. Die is echter niet overgenomen in de uiteindelijke uitgave. 

30  Die opmerking over het tuchthuis komt uit Halbertsma (1867:51), waarin hij zich 
richt tot Te Winkel: ‘Na dit lang, al te lang buitenwerk kruip ik weder in mijn tuchthuis en 
grendel de deur achter mij toe. Daar gij aan het reuzenwerk van een groot woordenboek zijt, 
verstaat gij die uitdrukking, ook zonder verdere verklaring [...].’
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Soms heeft Halbertsma in 231Hs ook dingen doorgestreept, bijvoorbeeld het 
woord deputati s.v. el-métha, met een uitroepteken in de marge van kolom 898. 
Zulke doorgehaalde fragmenten zijn in het woordenboek zelf gewoon blijven 
staan. Spelfouten zijn soms wel, soms niet verbeterd in het Lexicon Frisicum. 
Het lijkt er op dat naar het einde toe minder correcties overgenomen zijn 
dan in het begin. Door geen van de aangebrachte correcties verandert de 
bladspiegel. Het is voorstelbaar dat dat een belangrijk criterium is geweest, 
want daadoor hoefden alleen de pagina’s met correcties opnieuw gezet te 
worden.

2.2 Van notitieboekje naar woordenboek
Halbertsma heeft in LFA aangegeven dat het materiaal van de notitieboekjes in 
LFA en LFB verwerkt is en het is aannemelijk dat LFA en LFB daarna op de halve 
katerntjes overgebracht zijn. Dit lijkt te worden bevestigd door aantekeningen 
op sommige halve katerntjes, die verwijzen naar LFA en LFB. Boven het halve 
katerntje Dust, n. (düüst) verber; pulvis; multido. ‘n dust op de hûd (ictus in cute) 
etc. staat bijvoorbeeld met potlood geschreven: ‘conf. A. 122.’ Op p. 122 van LFA 
is sprake van een düüst op de hoed etc. Dat is doorkringeld met potlood. Op 
het halve katerntje Barre staat met potlood ‘462’, dat slaat hoogstwaarschijnlijk 
op p. 462 van LFB, waar Bar doorgestreept is. De verklaringen op de halve 
katerntjes zijn in het Latijn, wat erop zou kunnen duiden dat het Lexicon 
Frisicum vanaf de halve katerntjes geschreven is. Tegen die aanname pleit 
natuurlijk Halbertsma’s opmerking dat hij de halve katerntjes zonodig in 
de al afgedrukte kolommen verwerkte. Via een steekproef heb ik geprobeerd 
om op basis van doorgestreepte aantekeningen uit notitieboekjes en agenda’s 
Halbertsma’s werkvolgorde te achterhalen31. Daaruit bleek dat niet alle materiaal 
vanuit de notitieboekjes, eventueel in bewerkte vorm, in LFA/LFB opgenomen 
is en daarna op halve katerntjes is gezet en uiteindelijk in het Lexicon Frisicum 
opgenomen is. Soms is er een fase overgeslagen en soms is bepaald materiaal 
niet verder gekomen dan de notitieboekjes. Voor de agenda’s geldt ongeveer 
hetzelfde.
Aan de hand van het woord moedfearren kunnen we mooi illustreren dat 
Halbertsma tot aan het einde van zijn leven aan het Lexicon Frisicum gewerkt 
heeft en ook dat hij tot aan het einde veranderingen en correcties aangebracht 
heeft in het materiaal dat hij tot zijn beschikking had. Op het halve katerntje 
Mo

_ 
e
_
d. 1. vinden we het volgende conceptartikel: 

Mûdfeer. Slachfeer Nl. Slagpen pinna. Slach-fjerren pinnæ. [Ad caudum 
normam?, slecht leesbaar, AD] moedfeer, penna fortutitudinis, i.e. cui virtus 

31  De steekproef beslaat de opschrijfboekjes 4 (1836); 1 (1845); 2 (1857); 6 (1862) en de 
agenda’s van 1854; 1855 en 1858.
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nititur; quæ animos addit. Dy bluódsuger het de jongkeardel de mûdfjerren 
utlukt, Avarus iste hunc Juvenem totum quantum depilavit32. 

Dat is weer in Littera F gekomen als: 

moed-fjerren, penna majores alarum et caudæ. Di moedfjerren binne him 
untfallen, perdidit magnam bonorum partem. moed, animi; moed-fjerren 
penna quæ animos et vires addunt avibus. hij lit di moedfjerren falle 
(demittit alas) animis cadit33

Het uiteindelijke artikel moedfearren (1004) ziet er in het Lexicon Frisicum weer 
net wat anders uit, maar de overeenkomst met het handschrift is duidelijk:

moed-fjerren, pl. Nl. slach-pennen, pinnæ, pennæ majores alarum et caudæ; 
moed animi fortitudo, quod vires et animos addunt avibus. Di moedfjerren 
binne di earme man uetfallen, homo misellus ad egestatem redactus demittit 
animum; hy lit di moedfjerren falle, (demittit pinnas) idem34

32  Mûdfeer. Slachfeer Nl. Slagpen slagpen, veer. Slach-fjerren veren. Ad caudum normam? 
moedfeer, krachtveer, dat wil zeggen: de veer waarvan de flinkheid afhangt; die kracht geeft. 
Dy bluódsuger het de jongkeardel de mûdfjerren utlukt, die vrek heeft deze jongeman flink 
geplukt. Vergelijk LFA, p. 885: Feêr, veder […] Hy lit di moedfearren falle, di moedfjerren ontfalle 
him, zyn fierheid is geknakt, hy laat den moed zinken. Moed-fjerren, de slagveren en de grote 
veren uit de staart der vogels.
33  moed-fjerren, grote vleugel- en staartveren. Di moedfjerren binne him untfallen, hij is 
veel bezit kwijt. moed, moed; moed-fjerren penna quæ animos et vires addunt avibus. hij lit 
di moedfjerren falle (lett.: hij laat de veren zakken) de moed zakt hem in de schoenen. hy lit di 
moedfjerren falle, hij laat de veren zakken; idem.
34  moed-fjerren, slach-pennen, grote vleugel- en staartveren; moed wilskracht die vogels 
moed geeft. Di moedfjerren binne di earme man uetfallen, die arme berooide man heeft de moed 
verloren; hy lit di moedfjerren falle, hij laat de veren zakken; idem.
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3 Het veldwerk voor het Lexicon Frisicum35

3.1 Inleiding

Tjalling Halbertsma verdeelt in zijn voorwoord het verzamelde materiaal voor 
het Lexicon Frisicum in twee groepen, namelijk het Fries zoals dat gesproken 
wordt in de provincie Friesland en het Fries van buiten Friesland. Hij vertelt dat 
vooral het verzamelen van het eigentijds materiaal uit Friesland zelf zijn vader 
erg veel tijd en moeite kostte. Wat het verzamelen van materiaal uit de eigen 
provincie zo lastig maakte, was dat daarvan niets lexicografisch was beschreven 
en vastgelegd (Halbertsma 1872:VI-VII, zie p. 258). Een extra probleem, dat niet 
door Tjalling wordt genoemd, was dat het Fries in de negentiende eeuw vooral 
een gesproken taal was. Halbertsma had wel een aantal verzamelaars in de 
provincie (Halbertsma 1872:VI-VII, zie ook hoofdstuk vier) en soms heeft hij ook 
schriftelijk inlichtingen over het eigentijdse Fries gevraagd en gekregen (De 
Jong en Miedema 1968), maar hij moest er vooral zelf op uit. Dat leverde extra 
problemen op doordat hij vanaf zijn 33ste jaar in Deventer woonde en slechts 
enkele weken per jaar in Friesland verbleef. Om het zuivere Fries te vinden 
moest Halbertsma bovendien op bezoek bij eenvoudige werkmensen, die hij 
met veel moeite bruikbaar materiaal wist te ontlokken. Andere lexicografen 
van talen of dialecten zonder een schrijftaaltraditie, bijvoorbeeld Molema 
in het negentiende-eeuwse Groningen, hebben zich ongetwijfeld moeten 
beraden op dezelfde problemen als Halbertsma. In dit hoofdstuk beperk ik 
me noodgedwongen tot een beschrijving van Halbertsma’s lexicografisch 
veldwerk en zijn ideeën daarover en ik vergelijk beide met beschrijvingen van 
de veldwerkmethode voor (moderne) woordenboeken door Béjoint (1983) en 
Van Keymeulen (1991-1992).

3.2 Veldwerk voor lexicografische doeleinden
Béjoint gebruikt in navolging van Wolfart (1979:144) de term field dictionaries. 
Wolfart beschouwt lexicografie vooral als ‘a field discipline and the excerption 

35  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2008), ‘Joost Halbertsma’s veldwerk voor het 
Lexicon Frisicum (1872)’, in: Lo van Driel en Theo Janssen (red.), Ontheven aan de tijd. Linguïs-
tisch-historische studies voor Jan Noordegraaf. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU / 
Münster, Nodus Publikationen, pp. 181-190.
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of texts goes hand in hand with direct elicitation.’ Het doel van veldwerk is dus 
‘direct elicitation’ van tekst. Als zodanig staat het tegenover het verzamelen van 
materiaal uit bestaande documenten. Het gaat om het ontlokken van ‘speech 
acts’ om taalmateriaal te verzamelen. Het kan daarbij gaan om klanken, 
woorden, uitdrukkingen, zinnen, etc. Voor veldwerk zijn minimaal twee 
personen nodig: een vragensteller/onderzoeker en een informant. Informanten 
worden ondervraagd als taalgebruikers en ze mogen geen taalkundige zijn of 
anderszins specialist op het gebied van (een) taal. Naar gelang het doel van 
het veldwerk kunnen informanten worden geselecteerd op grond van hun 
geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats (stad of platteland), enzovoort (Béjoint 
1983:67-68). Er zijn twee basistechnieken voor veldwerk: observatie en ontlokking, 
waarvan de laatste de belangrijkste is. De passieve observatietechniek is voor 
semantisch onderzoek minder geschikt, omdat er maar een fractie van de 
woordenschat van een bepaalde taal mee gevonden zal worden. Bovendien is 
de kans klein dat de onderzoeker juist dat woord of die uitdrukking zal horen 
waarin hij op dat moment is geïnteresseerd. Voor semantisch (en syntactisch) 
onderzoek is daarom de actieve ontlokkingstechniek de meest geschikte. 
Sommige onderzoekers proberen hun vragen zo te stellen dat de informant 
niet doorheeft dat ze bedoeld zijn om zijn taalgebruik te onderzoeken. Meestal 
zijn de vragen echter zo direct dat de informant dadelijk begrijpt dat het om 
zijn taalgebruik gaat. Veldwerk is interessant voor taalkundigen, omdat het 
voorbeelden van taalgebruik oplevert van zorgvuldig uitgekozen informanten. 
Dat maakt veldwerk ook interessant voor moderne woordenboeken, die vaak 
meer beschrijvend dan voorschrijvend willen zijn. Als gevolg daarvan zijn ze 
meer gespitst op gewoon taalgebruik dan op de zogenaamde ‘mooie’ taal van de 
maatschappelijke bovenlaag (Béjoint 1983:68-70). Béjoint (1983:70) constateert 
dat er alleen echte field dictionaries zijn voor ‘minor languages’, gesproken 
in kleine gemeenschappen zonder een traditie van geschreven literatuur. 
Dergelijke woordenboeken worden volgens hem vaak als tijdelijke oplossing 
beschouwd voor dringende praktische communicatie-problemen. Hij noemt 
dat verrassend gezien de hoge kwaliteit van de informatie die via veldwerk 
verkregen is of kan worden. De belangrijkste reden dat field dictionaries als 
inferieur worden beschouwd aan meer traditionele woordenboektypen, is de 
gebrekkige dekking van het lexicon. Dat heeft meer te maken met de aard 
van het materiaal dan met de bewerking ervan. De dekking van het lexicon 
is voor lexicografen één van de redenen om sterk te vertrouwen op eerdere 
woordenboeken. In die woordenboeken is ‘the work of abstracting the ‘language’ 
from ‘speech’’ al gedaan (Béjoint 1983:71). Doordat een levende taal steeds in 
beweging is, moeten lexicografen het corpus dat door de woordenboeken 
gevormd is steeds bewerken en aanpassen aan de eigen wensen en behoeften.
Een belangrijk verschil tussen traditionele woordenboeken en field dictionaries 
is dat de ‘acts of speech’ die het laatste type bevat meestal door ontlokking 
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zijn verkregen. Ze zijn dus noodzakelijkerwijs minder natuurlijk dan veel 
van de documenten waaruit een ‘normaal’ corpus bestaat. Béjoint haalt hier 
Labovs observer’s paradox aan, die hierin bestaat dat mensen zich anders gaan 
gedragen zodra ze merken dat ze geobserveerd worden. In onderzoeken naar 
taal(gebruik) betekent dit dat de informanten van spontaan taalgebruik, waar 
de onderzoeker het meest belang bij heeft, overgaan op bewust taalgebruik. 
De mate van spontaniteit van de informant hangt voor een belangrijk deel af 
van de deskundigheid en de toegepaste technieken van de onderzoeker. Hoe 
meer de informant er zich van bewust is dat de onderzoeker geïnteresseerd 
is in zijn taalgebruik of in een taalkundige kwestie, hoe meer hij zich bewust 
zal zijn van zijn antwoorden. Als regel zullen die antwoorden dichter bij 
sociaal gewenst taalgebruik staan dan bij het spontane taalgebruik van de 
informant. Met een verwijzing naar Labov (1972) zegt Béjoint dat dat gevaar 
volgens sommige sociolinguïsten het grootst is bij de zogenaamde ‘lower-
middle-class’, omdat die het meest onzeker over taal zouden zijn. Een ander 
gevaar dat Béjoint noemt, is dat informanten antwoorden wat ze denken 
dat ze moeten antwoorden of dat ze bij de onderzoeker in de smaak willen 
vallen door te antwoorden wat ze denken dat die graag wil horen. Dus zal via 
veldwerk verkregen informatie praktisch altijd bestaan uit ‘intuitional data’ 
en ‘behavioral data.’ Sommige taalkundigen denken dat het onmogelijk is om 
aan informanten erkend informeel taalgebruik, bijvoorbeeld taboewoorden, 
te ontlokken (vergelijk hoofdstuk vijf ). Veldwerk levert dus ‘opinions on 
usage as well as usage itself.’ Dat is een belangrijke reden waarom er geen field 
dictionaries zijn voor grotere talen. Voor grotere talen is het veel gemakkelijker 
en tijd- en kostenbesparend om via geschreven materiaal een corpus op te 
bouwen. Veldwerk kan een goede manier zijn om data voor woordenboeken 
te verzamelen, maar het kan andere methoden van materiaalverzamelen niet 
vervangen. Veldwerk kan materiaalverzamelingen wel op een waardevolle 
manier aanvullen (Béjoint 1983:71-75). 

3.3 Halbertsma’s veldwerk voor het eigentijdse Fries
Poortinga (1969:158-159) ziet Halbertsma als lexicograaf in de eerste plaats als 
veldwerker en Poortinga noemt hem daarin zonder meer modern, ook al had 
hij in Kiliaan een oud voorbeeld. Halbertsma (1863a:228) stelt zich namelijk 
voor dat het voor Kiliaan volstond om in Antwerpen, ‘toen de grootste 
Handelstad van geheel Nederland (...) waer kooplieden en schippers uit zuid 
en noord van het land zamenvloeiden’ in een of ander ‘estaminet’ zijn glas 
bier te drinken om ‘midden in de school’ te zitten, ‘waer hij zijn dialectische 
woorden kon opdoen.’ Halbertsma suggereert dat Kiliaan niet alleen actief 
probeerde om ‘de gewenschte woorden uit den mond zijner bankgezellen 
te halen’, maar daar ook zeker een talent voor had. Van Sterkenburg (1984:34) 
geeft aan dat Halbertsma de situatie sterk romantiseerde: ‘in feite heeft Kiliaan 
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ijverig gedrukte werken geraadpleegd; mondelinge informatie kan hij alleen 
maar zeer uitzonderlijk verwerkt hebben.’ 

3.3.1 - Problemen en technieken
Uit verschillende bronnen blijkt dat Halbertsma heeft nagedacht over de 
problemen die veldwerk met zich meebrengt. Daarbij valt de grote overeenkomst 
op met punten die ook bij Béjoint worden besproken. In handschrift 224Hs 
(ca. 1856) merkt Halbertsma terecht op dat hij een woordenboek van een 
gesproken taal maakt en dat zoiets heel anders in zijn werk gaat dan wanneer 
iemand een woordenboek van, zoals hij dat noemt, ‘een geschreven taal’ maakt. 
Zo iemand hoeft volgens hem immers slechts de boeken van schrijvers te 
excerperen en het gevonden materiaal te ordenen. ‘Mijn auteur, mijn boek’, 
zegt hij, ‘is ‘t volk, ieder Fries of Friesin die zuiver Fr. sprak, op deze heb ik 
geneusd, dezen heb ik geraadpleegd. Veeltijds heb ik uren met hen praatjes van 
den dag moeten wisselen; om een enkel nieuw woord te visschen.’ De keuze 
voor het werkwoord vissen lijkt erop te wijzen dat hij zich vooral bediende van 
de actieve ontlokkingsmethode. Dat kunnen we ook afleiden uit Halbertsma 
(1862a:259-261): ‘als man van ondervinding kan ik verzekeren, dat het zeer 
moeijelijk valt, ook op de plaats zelve, naauwkeurige berigten wegens taal en 
zeden in den tijd van eenige dagen in te winnen.’ ‘Naauwkeurige berigten’ 
kan men immers eigenlijk alleen maar door vragen en navragen inwinnen. 
Bovendien ontbrak het hem simpelweg aan tijd om de observatietechniek toe 
te passen. Halbertsma’s actieve methode om Fries taalmateriaal te verzamelen 
blijkt vooral ook uit de jachtmetafoor die hij daar zelf in LFA:11R voor gebruikt: 
‘Na zestig jaren op de jacht van Friesche woorden gegaan te hebben bemerk 
ik eindelyk dat er geen einde aan dat wild is.’ Uit Tjallings beschrijving van 
de wederwaardigheden van zijn vader tijdens diens veldwerk blijkt echter dat 
zijn techniek soms dichter in de buurt van observatie lag dan van ontlokking. 
Wanneer zijn vader bij de Chinese thee gesprekken aanknoopte met besjes 
en oude mannen, die nog woorden gebruikten die elders al in onbruik waren 
geraakt, zegt Tjalling, ontlokte hij hun aldus als het ware zeldzamere woorden 
en uitdrukkingen, die hij dan tijdens de conversatie opschreef (Halbertsma 
1872:VI-VII, zie p. 259). Halbertsma vroeg dus niet altijd rechtstreeks naar 
bepaalde woorden of begrippen, maar kwam die toevallig op het spoor. 
Volgens Wumkes (1926:457) gebruikte Halbertsma de bijeenkomsten van Het 
Nut in Bolsward ook om zijn kennis van het Bolswards te vergroten. Ook dat 
zou men een voorbeeld van observatietechniek kunnen noemen. Sporadisch 
vinden we in het Lexicon Frisicum materiaal waarvan men zou kunnen zeggen 
dat het via observatie in het woordenboek terecht is gekomen, bijvoorbeeld 
Halbertsma’s opmerking s.v. diggel-fiûr dat één van zijn vissers ‘s nachts vaak 
het Sint-Elmsvuur zag.
Halbertsma (1867:12) geeft nog een reden voor zijn veldwerk. Hij kwam voor 
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zichzelf tot de conclusie dat juist het feit dat hij een moedertaalspreker van het 
Fries was, hem hinderde in het juist bepalen ‘harer spreekklanken.’ Dus heeft 
hij overal waar hij kwam ‘een aandachtig en nauwkeurig oor geleend aan de 
verschillende uitspraak van vocalen en consonanten.’ Hij heeft dus nagedacht 
over zijn eigen positie als ondervrager.
Het was Halbertsma overigens bij zijn veldwerk niet alleen om de taal te doen, 
maar ook om de ‘zeden’ (Halbertsma 1862a:259-261). Hij is waarschijnlijk lang 
de enige geweest die Fries volkskundig materiaal verzamelde. Pas in 1844 
begonnen de oprichters van het Frysk Selskip foar Tael- en Skriftekennisse met het 
aanleggen van een sagen- en sprookjesverzameling. Halbertsma is daar nooit 
bij betrokken geweest (Van der Molen 1969:260). Van der Molen (1969:259-260) 
herkende overigens in Halbertsma’s problemen duidelijk die van de moderne 
volkskundige veldwerker.

3.3.2 - Halbertsma’s informanten
Halbertsma zocht zijn informanten, zo blijkt hierboven, onder het volk, 
nader gespecificeerd als ‘ieder Fries of Friesin die zuiver Fr. sprak.’ Het 
volk is bij Halbertsma vaak de burgerlijke middenstand, maar voor zijn 
veldwerk ging hij bij voorkeur op bezoek bij de eenvoudige plattelands- en 
beroepsbevolking. Hij was er volgens Tjalling van overtuigd dat het Fries 
in de steden en in wijken waar handel gedreven werd met Holland, ernstig 
vervuild was geraakt. Vandaar dat hij op bezoek ging bij landarbeiders, vissers 
en andere ambachtslieden (Halbertsma 1872:VI-VII, zie p. 259). In maart 1866 
concludeert hij spijtig dat er geen einde aan de jacht op woorden komt. ‘En 
dit kan niet anders’, is zijn verklaring in LFA:11R ‘wanneer een nyver volk van 
oorlogsmannen, landbouwers en kooplieden tweeduizend jaren op het zelfde 
plek woont en zonder door een boekentaal of spraakmeesters belemmerd te 
zijn haar oorspronkelyken woordenschat steeds vermeerdert en de vreemde 
er steeds buiten weert.’ Halbertsma’s voorkeur voor de plattelandsbevolking 
en de traditionele plattelandsberoepsgroepen vinden we nog steeds terug in 
de moderne dialectlexicografie. De plattelandsbevolking wordt ‘door haar 
honkvastheid’ beschouwd als ‘de behoedster van het traditionele erfgoed’, 
zegt Van Keymeulen (1991-1992:9), en daarbinnen wordt de landbouwer 
gezien als dé belichaming van het traditionele dialect. Daardoor komt het 
dat de dialectlexicografie zich zeer veel met landbouwwoordenschat heeft 
beziggehouden. Niet alleen de rijkdom van de landbouwwoordenschat op 
zichzelf, maar ook de kwaliteit van de informant, als prototypische drager van 
‘dialect’, bepaalde op die manier de onderzochte woordenschat.
Halbertsma’s materiaalverzameling draagt duidelijke sporen van zijn voorkeur 
voor informanten van het traditionele platteland. Buma (1969a:108-109) 
heeft in LFA en LFB bijvoorbeeld het idioom van de bouwboer, de veeboer, 
de vervener, de schipper, de visser, de molenaar en de kooiker gevonden en 
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daarnaast ook persoons-, land-, water- en plantennamen. De door Halbertsma 
in 1856 opgestelde vragenlijsten voor Molkwerum en Terschelling geven aan 
dat hij vooral informeerde naar zaken uit de dagelijkse belevingswereld van 
de mensen. 
Halbertsma’s informanten hadden als grote kwaliteit dat ze ongeletterd waren, 
want mensen die wat hadden gelezen, hadden de neiging om hun dialect 
‘fatsoenlijker’ te maken en te ‘verdraaijen (...) naar de heerschende boekentaal.’ 
Halbertsma was al in 1827 tot dat inzicht gekomen. Ongeletterden 

spraken (...) hunne taal toch zuiver: zij spraken volgens vaste regelen, welke 
zij zelven niet bezeften, even goed en beter als de meesten, welke de regels 
niet alleen menen te kennen, maar ook als rechters, waarvan geen hoger 
beroep is, voorschrijven. Wie slechts zo ver heen is, dat hij over de taal 
begint te redeneren, wil er ook iets in te zeggen hebben, ‘t welk doorgaans 
uitloopt op domme betweterij ten spijt van ‘t gebruik en tot reddeloos 
bederf der taal. Door ene bestendige ondervinding hiervan overtuigd, 
heb ik geleerd de opgave van ieder, die enige lektuur had, te wantrouwen, 
en mij bij voorkeur te houden aan oude besjes, die hare wijsheid in gene 
romans opdeden, nog hare woorden naar de huidige tarifs der taalkunde 
vertollende, zongen zoals ze gebekt waren (Halbertsma 1827b:314-315).

Het is moeilijk praten met de ‘ongeletterden’, zegt Halbertsma (1862a:259), 
want ze snappen al dat doorvragen niet over dingen die ze al lang uitgelegd 
hebben. Ook dat was hem in 1827 al opgevallen: 

Onder de menigvuldige proeven door mij genomen, om in zommige 
tongvallen uit den mond der landzaten iets te vertalen, stond ik telkens 
verlegen wanneer ik in plaats van een substantivum een verbum, of van 
een adjectivum een participium, of van ene verkleining door omschrijving 
een diminutivum door zijn vorm moest hebben: niemand begreep het 
onderscheid, en ‘t was mij onmogelijk zulks te beduiden (Halbertsma 
1827b:314).

Halbertsma laat zich er in latere publicaties niet over uit of hij zijn techniek 
wat dat betreft heeft kunnen verbeteren.
Halbertsma (1862a:259) weet dat er ook veel wantrouwen bij de mensen bestaat, 
vooral wanneer ze de vragensteller niet kennen. Ze waarschuwen elkaar dan voor 
‘dien uitvorschenden geheimzinnigen vreemdeling. Haalt gij het zakboekje voor 
den dag, om iets op te teekenen, laat het u niet verwonderen, dat men u aanziet 
voor eenen commissaris van policie.’ Toen hij in Ierland de mensen uitvroeg, 
noemden de vrouwen daar zijn notitieboekje ‘the horrible note-book.’ Hij beseft 
terdege dat het van belang is om zijn informanten op hun gemak te stellen. Bij 
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zijn geliefde praatzieke vrouwen moest hij ‘altoos eenige kannen koffij met koek 
geslurpt hebben, om haar vertrouwen te winnen’ (Halbertsma 1862a:259-260). 
De informant moet aan bepaalde criteria voldoen, weet Halbertsma, maar 
dat geldt ook voor de vragensteller, die niet alleen deskundig moet zijn, maar 
ook altijd op zijn qui-vive moet blijven. ‘Valt gij in de handen van guiten’, 
waarschuwt hij, ‘wee u, zoo gij geen geoefende taalkenner zijt; zij zullen u 
allerlei sprookjes van moeder de gans op de mouw spelden.’ De vragensteller 
moet er ook op bedacht zijn dat de mensen zich er uit verveling maar wat 
van afmaken of antwoorden wat ze denken dat de vragensteller wil horen. ‘De 
meesten vervelen zich spoedig onder het verhoor, ook dan, wanneer gij hen 
bij ‘t uur betaalt, en maken zich van u af zoo goed zij kunnen; ja, sommigen 
antwoorden u alles wat zij zien dat u genoegen doet.’ Die observatie doet sterk 
denken aan Labovs observer’s paradox.
Halbertsma is zich zeer bewust van de rol van de vragensteller: ‘zegt de 
antwoorder dikwerf onwaarheden, ook dan, wanneer hij waarheid spreekt, 
hoort de vrager dikwerf niet goed en teekent het woord of de zaak verkeerd op’ 
(Halbertsma 1862a:260). Halbertsma geeft toe dat hij zelf op die manier ook wel 
eens het slachtoffer van zijn informanten is geweest. Om zeker van zijn zaak te 
zijn, weet Halbertsma, na een ‘droevige ondervinding van 40 jaren’, wel dat hij 
‘het woord, van Jan gehoord, moet controleren bij Piet’, omdat hij anders zijn 
lezers misschien fabeltjes zou vertellen (Halbertsma 1862a:260-261).

3.4 Tot besluit
Buma (1969a:107) bekijkt verbaasd en bewonderend de grote ‘taelskat’ die 
Halbertsma in zijn ééntje verzameld heeft. Nader onderzoek zal moeten 
uitwijzen in hoeverre Halbertsma’s verzameling representatief is voor het 
negentiende-eeuwse Fries. Het is duidelijk dat Halbertsma zijn veldwerk 
uiterst serieus heeft opgevat en met zorg zijn informanten heeft geselecteerd. 
Zijn methode doet bepaald modern aan. Al heel vroeg in zijn taalkundige en 
lexicografische loopbaan heeft hij problemen en gevaren gesignaleerd waarvoor 
Béjoint nog in 1983 moderne veldwerkers waarschuwt en Labovs beroemde 
‘observer’s paradox’ wordt in feite al in 1862 door Halbertsma beschreven.
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4 Het verzamelen van lexicografisch materiaal

In dit hoofdstuk geef ik eerst een nadere uitwerking van Halbertsma’s veldwerk 
voor het eigentijdse Fries. Daarna ga ik na wat de rol van Halbertsma’s parate 
kennis en van eigentijdse schriftelijke bronnen is geweest. Vervolgens 
onderzoek ik wat zijn informanten in de provincie bij hebben gedragen aan 
het Lexicon Frisicum (Halbertsma 1872:VI-VI, zie p. 259). 
Voor het Oud-, Middel-, Noord- en Oost-Fries moest Halbertsma wel te rade 
gaan bij schriftelijke bronnen. Dat kunnen ‘primaire bronnen’ zijn, bronnen 
waarvan de teksten in een bepaalde variant van het Fries geschreven zijn, of 
‘secundaire bronnen’ zoals woordenboeken en grammatica’s die een bepaalde 
variant verklaren of behandelen. Onder ‘primaire bronnen’ versta ik ook 
tekstuitgaven van oude handschriften.
In Halbertsma’s testament vinden we ‘de ruwe stof ’, waaruit hij zijn Lexicon 
Frisicum samenstelt (Eekhoff 1873:65-68). De bronnen die Halbertsma heeft 
gebruikt, hoogstwaarschijnlijk voor zijn woordenboek, zijn te herkennen 
aan aantekeningen in de marge, die soms doorgehaald zijn met donkere, 
bijna verticale inktstrepen. Halbertsma markeerde ook woorden en passages 
in zijn bronnen met potloodstreepjes of een zogenaamde krul, meestal in 
potlood. Soms is ook een rood of een blauw kleurpotlood gebruikt. Met de 
doorhalingen in kleur is enige voorzichtigheid geboden, want die zouden 
ook van de bewerkers van het Friesch Woordenboek (1900-1911) kunnen zijn36. 
Ik bekijk hier alle bronnen die in Halbertsma’s testament worden genoemd. 
Aan de aantekeningen en markeringen is te zien dat niet alle handschriften 
en publicaties die Halbertsma heeft gebruikt in zijn testament genoemd zijn. 
Daarom bekijk ik ook of en hoe daarvoor in aanmerking komende (hand-)
schriftelijke Oudfriese, Middelfriese, Noord-Friese en Oost-Friese bronnen 
uit Halbertsma’s bibliotheek zijn gebruikt. 

4.1 Veldwerk
Halbertsma (1867:11-13) vertelt welke plaatsen in Friesland hij in de loop der 
jaren heeft bezocht om materiaal te verzamelen. Hij vermeldt in zijn artikel 
overigens nergens dat hij dat materiaal verzamelde voor zijn woordenboek. 

36  In Tresoar Hs 45 III c 2, dat materiaal over dat laatste woordenboek bevat, worden een 
blauw en een rood potlood gebruikt die wel heel erg lijken op die in Halbertsma’s hand-
schriften.
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Hij vertelt op pagina elf dat hij geboren en getogen is in Grou, dat toentertijd 
eigenlijk helemaal geïsoleerd was. Door die geïsoleerde ligging is in het Fries 
dat in Grou gesproken werd, ‘menig woord en woordvorm’ behouden, evenals 
‘menig spreekwoord en spreekwijze, die elders tegen stad-friesch gewisseld 
waren.’ Grou ligt ‘in het middelpunt van Friesland en dus van de dialectus 
communis’, de algemene of standaardvariant. De tongvallen die rondom 
Grou worden gesproken, noemt Halbertsma ‘minder of meer afwijkend.’ 
Hij onderscheidt, met Grou als middelpunt, de volgende Friese dialecten: 
‘ten zuidwesten [...] dien van den zuidhoek, ten noorden der Dongeradeelen 
en ten oosten der zogenaamde wouden’ (Halbertsma1867:11)37. Aanvankelijk 
verzamelde Halbertsma materiaal 

uit den tongval van den zuidhoek, van den kleihoek en de zeven wouden; 
vervolgens bij enkele plaatsen, zoo als Hindelopen, Warns, Workum, 
Makkum, die zich door oude bijzonderheden, bij de overigen vervloeid, 
nog kenmerkten. Daarna ben ik overgestoken naar de Friesche eilanden 
en heb mijne nasporingen in denzelfden geest vervolgd op Marken, 
in het Friesch Markerhôf, waar de spraak wel verhollandscht is, maar 
de bodem en de levenswijze zooveel heeft van de overoude Friesche 
strandbewoners, dat men met de beschrijving van plinius in de hand 
op het denkbeeld zou kunnen komen, dat de Romein zijne teekening 
naar dat origineel gemaakt had. […] Later vertoefde ik eenige dagen op 
der Schelling, […] waar de dialectus communis van Friesland heerscht, 
gemengd met oudere woorden uit den tijd van gijsbert japix. Ook 
Ameland zag ik van het eene einde tot het andere en vond er het stad-
friesch van Dockum […]. Belangrijker dan al die eilanden samen was mij 
het eilandje Schiermonnikoog, in de taal der bewoners Sciermontsje-aich; 
daar neemt de taal in eens een onverwachten sprong om de dialecten 
der noordelijke Friesche eilanden te naderen. Zij zondert zich uit door 
zulk een vreemd en in het razen der oceaan gevormd vocalisme, dat de 
tegenoverliggende vastelands-friezen [...] hen bij geene mogelijkheid 
verstaan kunnen (Halbertsma 1867:12-13).38 

Halbertsma (1865a:348) hecht veel waarde aan het materiaal dat hij op de 
eilanden heeft verzameld. Zijn ‘langdurige ondervinding’ heeft hem geleerd, 
‘dat de taal der afgelegenste eilanders, en dit ligt ook in de natuur der zaak, 

37  In het Lexicon Frisicum gebruikt Halbertsma de term dialectus communis maar enkele 
keren, maar nooit bij lemmata. We mogen aannemen dat lemmata zonder taal- of dia-
lectaanduiding algemeen Fries zijn en dat geldt waarschijnlijk ook voor vormen in de 
microstructuur die vooraf worden gegaan door de afkorting F. 
38  Halbertsma ondernam de reis naar Schiermonnikoog samen met ds. Rinse Posthu-
mus.
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de oude woorden en de echte vormen der woorden veel langer en zuiverder 
bewaren dan de kustbewoners […].’ Ook treft men op de eilanden ‘de grijste 
woorden aan over wind en weder, over scheepvaart en visscherij; over de 
saizoenen, landbouw, huiselijk leven, kleederen, ziekten, geneesmiddelen, 
tooverij en alles, wat verder de vroegste huishouding onzer vaderen kenmerkte’ 
(Halbertsma 1865a:348-349).
Het ligt voor de hand om, met Van der Molen (1969:259) en Jensma (1998a:58), aan 
te nemen dat veel van Halbertsma’s veldwerk zich in de Zuidwesthoek afspeelde. 
‘s Zomers logeerde hij immers vaak enkele weken op zijn zate ‘Westerend’ bij 
Workum (Eekhoff 1873:20), een prima uitvalsbasis voor uitstapjes in de Friese 
Zuidwesthoek. Hindelopen, Warns, Workum en Makkum, zijn alle gelegen in 
de Zuidwesthoek en hebben zijn speciale belangstelling gehad vanwege de oude 
overblijfselen van het Fries en de Friese cultuur die hij daar vond.
Toen Eekhoff en anderen in 1855 kwamen met een boekje over Merkwaardigheden 
van Hindeloopen, met daarin ook een aantal dialectteksten en een woordenlijst, 
voelde Halbertsma behoefte aan woordenlijsten van Molkwerum en het eiland 
Terschelling. Hij heeft toen één of meer lijsten opgesteld van werkwoorden 
en zelfstandige naamwoorden, geordend op onderwerpen als: het menselijk 
lichaam, het vee, vissen, vogels, huisraad en gereedschap van de boer. Ds. J.S. 
Bakker, een echte Terschellinger, heeft begin 1856 zulke vragenlijsten voorzien van 
Terschellinger woorden. A. Heeroma deed hetzelfde, maar veel uitgebreider, voor 
de Molkwerumer woorden. Dankzij Heeroma, en indirect dankzij Halbertsma, 
is zo het 18de-eeuwse dialect van Molkwerum net op tijd vastgelegd. Zonder 
Halbertsma zouden we ook weinig weten van het dialect van Terschelling van de 
negentiende eeuw (Miedema 1964:155-156). Miedema (1972:8) toont zich heel blij 
met het materiaal dat Bakker, Haagsma (zie 4.3.) en Heeroma aan Halbertsma 
hebben verschaft, ook al is het volgens hem niet altijd even nauwkeurig.
Halbertsma’s lexicografische handschriften geven duidelijk blijk van de 
zwaartepunten van zijn veldwerk. Buma (1969a:110) wijst erop dat hij alleen al 
in LFB pagina’s heeft volgeschreven met materiaal uit Hindelopen, Molkwerum, 
Koudum, Workum, Makkum, Schiermonnikoog en Ureterp. In het Lexicon Frisicum 
wordt de meeste aandacht aan Hindelopen en/of het Hindelopers besteed (223 
verwijzingen). Halbertsma kan een deel van zijn Hindelopers materiaal ook van 
zijn informant Roosjen hebben gekregen. Daarnaast kan hij ook materiaal hebben 
gebruikt uit de handschriften Tresoar Hs 239 en Hs 240, die hij heeft gemaakt op 
basis van zeventiende-eeuwse teksten in het Hindelopers (zie Breuker 1973). Ik 
heb in het Lexicon Frisicum overigens geen aanwijzingen gevonden dat Halbertsma 
materiaal van Roosjen (zie p. 62) of uit de genoemde handschriften heeft gebruikt. 
Op ruime afstand van Hindelopen volgen (de dialecten van) Makkum (27), 
Workum (26), Warns (20), Molkwerum (22) en Grou met 18 verwijzingen. Hoekema 
(1969:52) constateert verbaasd dat Halbertsma ‘oer Grou as plak gjin biskriuwing 
neilitten (hat) dat we witte.’ Hij vraagt zich af of dat komt omdat broer Eeltje dat 
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al had gedaan, of omdat ‘er Grou seach as de noarm fan Fryslân en mear niget 
hie om te biskriuwen hwat fan dy noarm ôfwiek, lykas bg. de Súdwesthoeke en 
de eilannen? […] Yn syn wurdboek […] is it krektlyk: mar selden fine wy wurden 
of útdrukkingen lokalisearre op Grou – wylst men dochs oannimme moat dat 
de “Grundstock” fan syn wurdskat Grousters west hawwe moat.’

4.2 Introspectie en eigentijdse schriftelijke bronnen 
Het is niet waarschijnlijk dat Halbertsma zich voor het eigentijdse Fries 
uitsluitend gebaseerd heeft op zijn eigen veldwerk en op het materiaal van 
derden. Hij zal als native speaker van het Fries zijn materiaalverzameling 
vast en zeker ook via introspectie hebben uitgebreid. Hij zegt niet voor 
niets dat hij ‘het gansche woordenboek van ‘t plek daar ik geboren ben’ in 
zijn hoofd heeft (Tresoar 224 Hs). Daarnaast lijkt het voor de hand te liggen 
dat zijn materiaalverzameling ook door zijn taalkundige, literaire en andere 
werkzaamheden is uitgebreid. Eekhoff (1873:24) meldt dat dit zeker het geval 
geweest is wat betreft zijn werk aan de Mattheus-vertaling (Halbertsma 1858) 
en de bespreking van Bendsens Noord-Friese spraakkunst (Halbertsma 1865a). 
Opvallend genoeg zijn er in het Lexicon Frisicum geen verwijzingen naar de 
literaire productie van Halbertsma zelf en van zijn beide broers te vinden, want 
wat zou er voor Halbertsma gemakkelijker zijn geweest dan het excerperen van 
de teksten die in de verschillende edities van de Lapekoer zijn gepubliceerd? Van 
Loon neemt aan dat Halbertsma dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Op een 
lijst met uitgeknipte en opgeplakte woorden uit de Lapekoer (1834), behorende 
bij Tresoar 232 Hs, noteerde Van Loon in 1897 dat naar zijn oordeel die ‘woorden 
gebezigd (zijn) bij de opmaking van de Indices van zijn Glossarium, alzoo thans 
van hoegenaamd geene waarde meer voor het Friesch Woordenboek’ zijn. Het 
is echter niet duidelijk wat precies de bedoeling van de lijst van opgeplakte 
woorden is geweest. 
232 Hs bevat in drie kolommen verdeelde pagina’s met een alfabetische Fries-
Nederlandse woordenlijst. Het handschrift heeft geen titel of een aantekening 
waaruit blijkt wat de basis van de lijst is, maar het is zo goed als zeker een 
zogenaamde typelist van De Lapekoer van 1834. De lijst is niet integraal verwerkt 
in het Lexicon Frisicum. Einling komt bijvoorbeeld wel als lemma voor in het 
Lexicon Frisicum (886), maar de eveneens opgeplakte woorden bloumodder en 
bôalsalve weer niet. Het is natuurlijk mogelijk dat Halbertsma van plan was 
om de laatste twee onder de in hoofdletters te schrijven lemmata MODDER 
en SALVE te verwerken.

4.3 Informanten
Volgens De Jong en Miedema (1968:6) heeft Halbertsma vanuit Deventer 
regelmatig geprobeerd om schriftelijke inlichtingen uit Friesland te 
krijgen. Ze wijzen op de hierboven genoemde woordenlijsten van Heeroma 



57

(Molkwerum) en Bakker (Terschelling). In Tresoar Hs. 243, waarin beide lijsten 
zich bevinden, zit ook een brief aan Halbertsma uit 1849 van B.B. Haagsma, 
veearts in Schraard. Op verzoek van Halbertsma gaf Haagsma daarin een vrij 
groot aantal bijzonderheden over de binnen- en buitenkant van het paard en 
vooral over ziekten van het paard. Aan het einde gaat het ook kort over de koe. 
De Jong en Miedema (1968:8-11) vergelijken de tekst twee keer met het Lexicon 
Frisicum, waarbij ze inconsistenties in de veterinaire terminologie constateren. 
Hoewel er in het Lexicon Frisicum niet wordt verwezen naar Haagsma’s tekst, 
lijkt het De Jong en Miedema (1968:12) toch waarschijnlijk dat Halbertsma een 
en ander aan Haagsma te danken heeft. Ze verwijzen met name naar blêdden, 
droop, flarden en trudse (in het Lexicon Frisicum te vinden als bledden (387), DROP 
en thrüdze (753), met flarden wordt het voorbeeld s.v. drôp yn di flarden (756) 
bedoeld.
In zijn voorwoord meldt Tjalling dat zijn vader bij het verzamelen van eigentijds 
Fries materiaal kon rekenen op de hulp van Rinse Posthumus, J.C.P. Salverda, 
S.O. Roosjen en van zijn broers Tjalling en Eeltje. Van Tjalling Halbertsma (1792-
1852), koopman te Grou, heb ik geen bijdrage aan het Lexicon Frisicum kunnen 
vinden. In wat volgt beschrijf ik, voor zover ik dat na heb kunnen gaan, waaruit 
de hulp van de andere in het voorwoord genoemde verzamelaars heeft bestaan. 
 
4.3.1 - De bijdrage van Eeltje Halbertsma (1797-1858)
Eeltje Halbertsma was plattelandsdokter in Grou. Hij schreef tevens gedichten 
en verhalen in het Fries en hij vertaalde of bewerkte literair werk uit andere talen 
in het Fries. Eekhoff (1871:VII) beschrijft Eeltje als een kenner van het Fries, van 
Friesland en de Friezen. Getuige een aantekening in Littera F (Tresoar 230Hs) 
was Halbertsma overtuigd van Eeltjes kwaliteiten: ‘Eeltjes gang is vast omdat 
hij Grieksch en Latijn geleerd had.’ Eeltje hield het evenwel ‘voor onmogelijk 
[...] om den rijkdom van ‘t Fr. in een W.boek te vergaderen.’ Desondanks heeft 
hij zijn broer Joost geholpen om materiaal te verzamelen. Op 17 januari 1855 
schrijft Joost aan zijn neef Klaas, een zoon van zijn broer Tjalling: ‘Doctor heeft 
mij enige woordenboeken der Engelsche Dialecten magnifiek met Friesche 
vergelijkingen gestoffeerd. Dit doet hij ook in ‘t Angelsaxisch’ (Halbertsma 
1960:37).
In Tresoar 224 Hs vertelt Halbertsma dat hij van zijn reizen naar Engeland is 
teruggekeerd ‘met een grote voorraad van woorden en 20 Glossariums van Prov. 
dialecten […] aan wier randen het Friesch vooral door mij of mijne broeder 
aangetekend is.’ Welke Engelse dialectwoordenboeken Eeltje en Halbertsma 
zelf, en mogelijk dus nog anderen, hebben geëxcerpeerd komen we helaas 
niet te weten. In Halbertsma’s bibliotheek kan eigenlijk alleen Boucher (1832-
1833) als dialectwoordenboek gekwalificeerd worden. Daarin vinden we echter 
geen aantekeningen van Eeltje en dat geldt ook voor de in de bibliotheek 
aanwezige dialectteksten met meer of minder uitgebreide glossaries, misschien 
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met uitzondering van een heel beperkt aantal in Westmoreland and Cumberland 
dialects (1839), The Yorkshire dialect (1839) en A glossary of Yorkshire words and phrases 
(1855)39. S.v. BJIS-FEINT wordt naar het boek over de dialcten van Westmoreland 
en Cumberland verwezen, en s.v. DUIT vinden we een verwijzing naar het 
laatstgenoemde boek. Uit sommige bronnen uit Halbertsma’s bibliotheek die 
Engels dialectmateriaal bevatten zijn overigens wel woorden in het Lexicon 
Frisicum opgenomen, ook wanneer ze in de bron niet gemarkeerd zijn.
In Halbertsma’s bibliotheek zit een met blanco papier doorschoten exemplaar 
van het woordenboek van Kiliaan in de uitgave van Van Hasselt uit 1777 
(Tresoar 2203 TL). Uit een aantekening van Halbertsma op het schutblad blijkt 
dat Eeltje in dat woordenboek notities heeft gemaakt (Van der Kooi 1976:II). 
In Van der Kooi (1976) zijn aantekeningen van Eeltje in Van Hasselts editie 
van Kiliaans woordenboek verzameld. Van der Kooi heeft zich beperkt tot 
Eeltjes aantekeningen bij de woorden die door Kiliaan als (ook) Fries werden 
aangeduid. Naar schatting gaat het daarbij om enkele honderden woorden. 
Van der Kooi (1976:I) merkt op dat daar woorden bij zitten die Kiliaan ‘yn 
in oar (meastentiids noch rommer) forbân set hat, dêr’t Fryslân ek diel fan 
útmakket.’ 
Het is niet met zekerheid te zeggen of Halbertsma inderdaad gebruik heeft 
gemaakt van het voorwerk van zijn broer. Hij heeft in ieder geval lang niet alle 
aantekeningen doorgestreept ten teken dat hij ze heeft gezien en eventueel 
verwerkt. Toch wijzen de overeenkomsten tussen Eeltjes aantekeningen en 
de artikelen in het Lexicon Frisicum daar wel op. Sommige aantekeningen van 
Eeltje vinden we (bijna) letterlijk, zij het soms in een andere spelling, in het 
Lexicon Frisicum terug.

4.3.2 - De bijdrage van Paulus Scheltema (1752-1835)
Paulus Cornelis Scheltema verzamelde o.a. Friese spreekwoorden. Zijn 
veelzeggende bijnaam was ‘Paulus Liger.’ Breuker (1990:25) noemt Scheltema 
eufemistisch ‘in man mei ferbylding.’ Halbertsma heeft echter genoeg 
vertrouwen in Scheltema’s kennis van het Fries en in het bijzonder van het 
Fries van Gysbert Japiks om hem daar vragen over te stellen. Er is overigens 
maar één brief van Halbertsma aan Scheltema bewaard gebleven.
De oudst bekende brief van Scheltema aan Halbertsma is van 1 oktober 1821 
(Breuker 1990:31 noot 48). Hij reageert daarin op vragen die blijkbaar zijn 

39  In het eerder genoemde overzicht van Halbertsma’s nagelaten bibliotheek ontbreekt 
A glossary of Yorkshire words and phrases. Dit komt omdat in de catalogus de aantekening 
‘Bibliotheek Halbertsma’ niet is gegeven, terwijl uit het stempel ‘Bibliothecæ Frisiæ J.H. 
Halbertsma’ in het boek zelf blijkt dat het wel in Halbertsma’s bezit is geweest. Dit blijkt 
ook uit aantekeningen van Halbertsma in het boek heeft gemaakt.
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gerezen over het woord hogge in Scheltema’s Oudfriese falsificatie Tesklaow40. 
Hij citeert in dat verband uit Gysbert Japiks, ‘en hogge za nomme me en 
knijfmes’, voegt hij er aan toe. Er is nog een brief van Scheltema met dezelfde 
datum en met ongeveer dezelfde inhoud41. Daarin zegt Scheltema: ‘Yn mijn e 
jierren hjiette me en knijf wol e riz en hogge az de regh fen it mes hette hæg 
uwt stieck, dear fen kompt it æck foor by Gysbert yn syn Nysgierigge Jolle.’ 
In het Lexicon Frisicum vinden we het citaat uit Gysbert s.v. eghia (868) terug. 
Scheltema’s verklaring dat het mes hogge heet vanwege de eningszins hoge, 
stompe bovenkant wordt hier door Halbertsma niet gegeven, evenmin als bij 
brea-hogge (480).
In een brief van 26 februari 1823 vraagt Halbertsma o.a. naar dertig woorden 
uit het werk van Gysbert Japiks, die hij wel als geleerde, maar niet als Fries 
uit het gebruik weet te verklaren (Wumkes 1915:238-239 en Kalma/Poortinga 
1971:13-132). Halbertsma verlangt geen uitgebreide verhalen over die woorden, 
hij wil enkel en alleen weten of Scheltema ze wel eens van zijn ‘pake en beppe’ 
heeft gehoord. Scheltema antwoordt op 28 maart 1823 dat Halbertsma zich 
zelf maar moet redden met al die woorden van hem: ‘Om dy alle wirden op 
ta jaan, dearste oer schrjuewste [of: schrjuenste? AD] stiet me di holle naet 
ney; Dy kenste ijn dit boeckje fijnne: dat hir neuncke gjiet’ (Tresoar 6185 Hs, 
zie Wumkes 1915:239-240). Het is niet bekend welk boekje Scheltema heeft 
meegestuurd.
In een niet gedateerde brief, waarschijnlijk uit 1825, gaat Scheltema uitgebreid 
in op vragen van Halbertsma betreffende het verschil ‘tusschen Dorschen en 
schekken’ en naar de woorden en uitdrukkingen ham en gram, mescke, te Bier, 
Triawinckela en Bier. Om aan Halbertsma’s ‘twede verzoek te voldoen’ geeft 
Scheltema in een meer dan dertig items tellende lijst het ‘geluid der Dieren 
by ons in Vriesland.’ Die lijst is waarschijnlijk niet voor het Lexicon Frisicum 
gebruikt. 
Scheltema schrijft op 27 oktober 1826 (Tresoar Hs 197) dat het hem veel plezier 
doet dat er nog mensen als Halbertsma zijn, die proberen om ‘uwz âodde Freescke 
tael’ in leven te houden, maar, zegt hij, ‘du pluwgeste mij ta faack meij en oar sijn 
Hijnsers’, wat ongeveer betekent: ‘je pronkt me te vaak met andermans veren.’ 
Toch is hij Halbertsma ook deze keer weer ter wille: ‘(ick) […] stjoer dij hir neuwcke 
al het, daste ha wotte.’ Wat Scheltema precies heeft gestuurd, is niet duidelijk. 
In zijn brief van 26 februari 1823 zegt Halbertsma gekscherend dat hij een van 
Scheltema geleend boekje wel wil retourneren, maar alleen op de voorwaarde 

40  Halbertsma heeft getwijfeld aan de echtheid daarvan, maar in 1825 lijkt hij daar wel 
van overtuigd (Wumkes 1915:235). 
41  Het valt op dat Scheltema ‘jimme’ schrijft, in het meervoud. Halbertsma was lid van 
de Gysbert Japiks herdenkingscommissie, mogelijk heeft hij zijn vragen uit naam van die 
commissie gesteld en niet speciaal in verband met het Lexicon Frisicum. In 1823 vindt die 
herdenking in Bolsward plaats.
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dat Scheltema hem al zijn in het Fries geschreven werk nalaat. Scheltema schrijft 
dat hij dat beslist niet van plan is, want hij weet, hoe meer Halbertsma krijgt, 
hoe meer hij wil hebben. Uit Halbertsma’s testament kunnen we opmaken 
dat in ieder geval Scheltema’s uitgebreide spreekwoordenverzameling bij hem 
terecht is gekomen. Halbertsma geeft aan dat hij die voor zijn woordenboek 
heeft gebruikt. Het materiaal wordt in het testament onder punt e genoemd 
als: ‘Friesche woorden, zegswijzen, spreuken enz. meest gebruikelijk bij de 
Friesche boeren in de landbouw, door wijlen P. Scheltema, met cijfers 1 tot 60 
in even zo vele paragrafen gesplitst.’ Halbertsma geeft in zijn testament aan dat 
de Indices op de verzameling van P. Scheltema te vinden zijn ‘achter den index 
op mijn Woordenboek B42.’ De nummering is door Halbertsma aangebracht 
ten behoeve van het register. De handschriften van Telting en Scheltema zijn 
in één register ondergebracht (zie p. 64). De individuele handschriften zijn 
in het register te herkennen aan een codering met verticale rode strepen. In 
het gedeelte A – Foárstik zijn bijna alle ingangen doorgehaald, daarna is dat 
slechts sporadisch gedaan. In het Lexicon Frisicum wordt niet expliciet naar het 
handschrift van Scheltema verwezen, maar er zijn wel sporen van te vinden.

4.3.3 - De bijdrage van Ds Rinse Posthumus (1790-1859)
Tjalling noemt in zijn voorwoord op pagina VII Posthumus als één van de 
veldwerkers voor zijn vader die zorgvuldig notities maakten van bijzondere 
woorden of uitdrukkingen en deze vervolgens per brief aan zijn vader doorgaven 

(cf. Dykstra 2005b:156). Uit de circa 25 brieven van Posthumus aan Halbertsma 
(Tresoar 6185 Hs) blijkt evenwel niet dat Posthumus zijn vriend actief heeft 
geholpen met het verzamelen van materiaal voor het Lexicon Frisicum. 
In het tweede deel van Hulde aan Gysbert Japiks bewezen schrijft Halbertsma 
in een soort van open brief aan ‘Rein Posthumus’ hoe dankbaar hij is voor 
diens vertaling in het Schiermonnikoogs van de achttiende-eeuwse Friese 
tekst De burkerij etc., een ‘moeite, ten mijnen behoeve genomen’ (Halbertsma 
1827a:164a-164b). In het Lexicon Frisicum wordt twee maal verwezen naar ‘Burk.’, 
beide keren echter naar de Friese versie. Er worden na de afkorting ‘Sc.o.’ 
regelmatig Schiermonnikoogse vormen en voorbeelden gegeven, maar geen 
daarvan wordt in verband gebracht met Posthumus.
Halbertsma vertelt in zijn necrologie van Posthumus (Halbertsma 1862a) wel 
over hun gezamenlijke reis naar Ameland en Schiermonnikoog, maar hij rept 
niet over bijdragen van Posthumus aan het Lexicon Frisicum. Men zou verwachten 
dat zijn belangstelling voor taalmateriaal van Posthumus groot zou zijn, omdat 
‘Posthumus werd geboren in eenen hoek van Friesland, die meer dan vele 
andere aan den aard en de taal van het voorgeslacht was getrouw gebleven’ 

42  Halbertsma heeft eerst alle woorden plus het paginanummer waar ze op voorko-
men opgeschreven, ze daarna uitgeknipt en ze vervolgens alfabetisch opgeplakt.
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(Halbertsma 1862a:214). Halbertsma (1862a:258-259) prijst de woordenlijsten 
die Posthumus in De Vrije Fries publiceerde. Hij beschouwde Posthumus als 
een uiterst betrouwbare informant, want hij ‘verstond de woorden, welke hij 
opgaf, volkomen; immers, zij betroffen den landbouw, waarin hij zijne eerste 
opvoeding ontving, of toestanden, betrekkingen, gezegden, bedrijven, die 
dagelijks aan zijne ondervinding onderworpen waren.’ Halbertsma meent dat 
de lijsten van Posthumus ‘in waarde (zullen) blijven, zoo lang de Friesche taal 
een voorwerp van belangstelling voor de Germaansche taalstudie uitmaakt.’
Na zulke lovende woorden over de taal en de taalkennis van Posthumus, zou 
men zeker verwachten dat het door hem verzamelde en gepubliceerde Friese 
taalmateriaal in het Lexicon Frisicum terug te vinden is. In het Lexicon Frisicum 
wordt echter niet expliciet naar één van zijn taalkundige stukken verwezen. 
Een vergelijking tussen het eerste stuk van Posthumus in de Vrije Fries van 
1837 (Aardje – Droop) en het Lexicon Frisicum wijst uit dat op een enkel woord na, 
alle door Posthumus behandelde woorden ook als lemma in het woordenboek 
staan en microstructureel zijn er ook overeenkomsten. Posthumus (1837:88) zegt 
s.v. bôle, bol: ‘het hoofd, ook poalle uitgesproken.’ S.v. BOLE, merkt Halbertsma 
in het Lexicon Frisicum op dat in ‘Waexens’, de standplaats van Posthumus, 
en in enkele afgelegen dorpen in de Zeven Wouden door ‘matres et nutrices’ 
(moeders en voedsters) ook gezegd wordt: ‘poálle, poále; Ljéawe poále, carum 
caput’ (lieveling). Verschillen zijn er echter ook. In het Lexicon Frisicum vinden 
we batte bijvoorbeeld niet in de door Posthumus (1837:85) gegeven betekenis ‘de 
paarden in het uitgedorschte en gezuiverde graan, vooral garst, ronddrijven, 
om het daardoor frischer te maken, […].’
Helaas zijn er geen afleveringen van De Vrije Fries in de Halbertsma-bibliotheek 
van Tresoar. Het is dus onmogelijk om op basis van aantekeningen en 
markeringen vast te stellen of hij dat tijdschrift gebruikt heeft bij het 
samenstellen van zijn woordenboek. Ik denk dat we in de vergelijking tussen 
Posthumus (1837) en het Lexicon Frisicum meer waarde moeten hechten aan 
de verschillen dan aan de overeenkomsten. Het zijn vooral lemmata en 
betekenissen die wel bij Posthumus te vinden zijn, maar niet in het Lexicon 
Frisicum, zonder dat er een redelijke verklaring voor die omissies lijkt te zijn, 
die er op wijzen dat Halbertsma voor zijn woordenboek geen systematisch 
gebruik heeft gemaakt van het in De Vrije Fries gepubliceerde werk van zijn 
vriend.

4.3.4 - De bijdrage van J.C.P. Salverda (1783-1836)
Jan Cornelis Pieter Salverda was een arme schoolmeester en dichter. Op 11 
december 1825 schrijft Salverda aan Halbertsma: ‘Ick hab great vijfhondert 
wirden opschriouwn dij ick fen tiid to tiid heard hab, en dij E. (? slecht leesbaar, 
AD) naet hat; bij de tuwzen spreckwijzen; en trije honderd spreckwirden […].’ 
Kalma (1969a:18) zegt dat Salverda die woorden, zegswijzen en spreekwoorden 
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voor Halbertsma verzamelde in dank voor afleggertjes die hij van Halbertsma 
kreeg. Wat de ‘spreckwijzen’ en ‘spreckwirden’ betreft, kan men daar vraagtekens 
bij zetten. Salverda vraagt Halbertsma in zijn brief namelijk raad over wat hij er 
mee zal doen, zelf denkt hij aan uitgeven om er een voordeeltje uit te halen.
Op 20-5-1832 bedankt Salverda de ‘Ljeave Domenij’ voor de beide broeken die 
Halbertsma hem heeft gestuurd en die zeer van pas komen. Salverda meldt ook 
dat hij een aantal woorden heeft verzameld, die hij Halbertsma ‘bij de eerste 
gelegenheijt de beste stjoere sil.’ Ook heeft Salverda een almanak uit 1676 ‘ijn ‘t 
boers’, die hij helaas niet uit handen mag geven. Hij nodigt Halbertsma uit om 
die almanak bij een volgend bezoek aan Friesland te komen bekijken (Tresoar 
6185 Hs).
Uit Halbertsma’s testament blijkt dat Salverda’s spreekwoorden uiteindelijk bij 
hem terechtgekomen zijn43. Onder e. noemt Halbertsma ‘Friesche Spreckwirden 
van wijlen Corn. Salverda, groot 40 bladzijden, gepagineerd met de cijfers 61 
tot en met 101.’ De nummering is door Halbertsma aangebracht ten behoeve 
van het register dat hij op Salverda’s spreekwoorden heeft gemaakt en dat, 
zoals hij in zijn testament aangeeft, te vinden is ‘achter den index op mijn 
Woordenboek B.’ De doorhalingen in het register stoppen bij fleagen, daarna 
is alleen Fugel nog doorgehaald. De karakteristieke rode doorhalingen wijzen 
erop dat Halbertsma in ieder geval nog een handschrift van Salverda heeft 
gebruikt voor zijn woordenboek, nl. Ien toezind tua Aodde Friesche Spreckwirden.

4.3.5 - De bijdrage van S.O. Roosjen (1786?-1868)
Tjalling meldt in zijn voorwoord dat zijn vader taalmateriaal uit Hindelopen 
kreeg van Roosjen en uit LFB:452 blijkt inderdaad dat Halbertsma mondeling 
materiaal kreeg van Roosjen, maar in het Lexicon Frisicum vinden we geen 
enkele verwijzing naar de persoon of het werk van Roosjen.

4.4 Middelfries in het Lexicon Frisicum

4.4.1 - Gysbert Japiks
Het belangrijkste literaire werk uit de Middelfriese periode is zonder twijfel 
dat van Gysbert Japiks (1603-1666), dat in de periode voor Halbertsma’s 
dood is uitgegeven in 1668, 1681 en 1821. Halbertsma was in het bezit 
van de uitgaven uit 1668 (Tresoar 3172 TL), 1681 (Tresoar 249 Hs en 3174 
TL) en 1821 (Tresoar 250 Hs). In zijn testament vermeldt Halbertsma, 
onder respectievelijk de letters n en o, echter alleen de edities van 1681 en 

43  In het voorwoord op het register van LFB vermeldt Halbertsma als de ‘derde blaffer 
[…] eene verzameling van Friesche Spreekwoorden verzameld en eigenhandig opgetekend 
door den dichter Cornelis Salverda.' Er is geen opmerking over het feit dat Salverda de 
spreekwoorden speciaal voor Halbertsma verzameld zou hebben.
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1821. De tekstuitgave van 1821 is van de hand van Epkema, die er ook een 
woordenboek bij schreef, dat in 1824 verscheen. Epkema’s woordenboek, 
met aantekeningen van Halbertsma, is eveneens aanwezig in zijn nagelaten 
bibliotheek (Tresoar 251 Hs). Een exemplaar van het woordenboek met 
aantekeningen van Epkema is in Halbertsma’s bezit geweest (Tresoar Hs 1138). 
Japiks is voor Halbertsma een zeer belangrijke auteur geweest. Hij was ervan 
overtuigd ‘dat sa goed as alles hwat Gysbert Japicx oan tael brûkte hjir of dêr 
yn Fryslân noch libbe’ (Poortinga 1969:158). Poortinga verwijst, net als Breuker 
(1973:26) naar het voorwoord van Posthumus in diens Prieuwcke fen Friesche 
Rijmmelerije (1824:XVII). Posthumus zegt dat zijn vriend Halbertsma het 
met hem eens was dat men ‘Gijsberts heele tale’, misschien enkele woorden 
uitgezonderd, terug zou kunnen vinden wanneer men met dat doel voor ogen 
Friesland, inclusief het eiland Schiermonnikoog, door zou reizen. Halbertsma 
is van mening dat Gysbert niet bestudeerd kan worden zonder kennis van de 
Friese dialecten. Omdat er weinig geschreven is in die dialecten, en omdat 
er nauwelijks werk van tijdgenoten van Gysbert bekend is, moet de Gysbert-
onderzoeker ‘reizen en Friesland kennen van Schiermonnikoog af tot aan 
Hindelopen toe’ (Tresoar Hs 248, cf. Breuker 1973:26). In Tresoar 210 Hs (ca. 
1830) vergelijkt Halbertsma de taal van Japiks met het eigentijdse Fries. Japiks 
is voor Halbertsma altijd een belangrijk ijkpunt gebleven. In LFA noteert hij 
op p. 3R: ‘Het Land-Friesch, waarvan ik in dit boek enige woorden optekende, 
verschilt zeer weinig van dat, wat ten tijde van Gysbert Japix gesproken 
werdt. Ik spreek van de dialectus communis en niet van het Hindelopersch, 
Molkwerumsch, Schiermonnikoogs of in het algemeen van de Zuidhoeksche 
dialect, waarin Gysbert vooral schreef en die ten zynen tijde zich tot Bolsward 
uitstrekte.’ 
In het Lexicon Frisicum wordt met de afkorting G.J. naar het werk van Gysbert 
Japiks verwezen. De afkorting komt ca. 310 keer voor in evenzovele artikelen. 
Maar 25% van de afkortingen wordt gevolgd door een precieze verwijzing 
naar de bron. Zowel Halbertsma’s exemplaar van 1681 als dat van 1821 bevat 
aantekeningen van zijn hand. Het is echter waarschijnlijk dat Halbertsma 
de editie van 1821 voor het Lexicon Frisicum heeft gebruikt, omdat de de 
paginaverwijzing bij de citaten daarmee overeenkomt44. 
In het Lexicon Frisicum komen slechts drie simpele verwijzigingen naar 
Epkema’s woordenboek op het werk van Gysbert Japiks voor. Daarnaast wijst 
Halbertsma in Epkema’s woordenboek zeven keer een fout aan en daar blijft 
het bij. Het lijkt echter aannemelijk dat Halbertsma Epkema’s woordenboek 
vaker heeft gebruikt voor zijn eigen woordenboek.
In Hulde (1827:153-158, 159, 303) heeft Halbertsma werk van Japiks uitgegeven 

44  Dat geldt ook voor de editie van 1668, maar die noemt Halbertsma niet in zijn testa-
ment.
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(Breuker 1989, II-1:70-710). In Letterkundige Naoogst (1840) heeft Halbertsma twee 
van Japiks’ gedichten uitgegeven. Hij heeft zich gebaseerd op de uitgave van 1668, 
maar door allerlei veranderingen ‘binne miskien net iens de helte fan ‘e rigels 
gelyk bleaun’ (Breuker 1989, II-1:57). Halbertsma is misschien verontschuldigd 
voor de afwijkende tekst omdat er geen sprake is van een officiële nieuwe uitgave 
(Breuker 1989, II-1:57), maar in het wetenschappelijk bedoelde Lexicon Frisicum 
houdt hij zich evenmin aan de tekst van zijn bron(nen). 

4.4.2 - Everwinus Wassenbergh (1742-1826)
Everwinus Wassenbergh, classicus te Deventer en Franeker, heeft in twee delen 
zijn Taalkundige bydragen tot den Frieschen tongval (1802-1806) uitgegeven, met 
o.a. in het tweede deel werk van Japiks. Hoewel Wassenberghs Taalkundige 
Bijdragen formeel net in de periode van het moderne Fries zijn verschenen, 
reken ik die werken tot het Middelfries. In het Lexicon Frisicum wordt 53 keer 
naar Wassenbergh verwezen, waarvan drie keer naar Taalkundige Bijdragen I 
(1802) en 29 keer naar Taalkundige Bijdragen II (1806). In het overgrote deel van 
de gevallen gaat het om verwijzingen in verband met eigennamen.

4.4.3 - Burmaniaspreekwoorden
Halbertsma heeft in 1828 op de veiling van E. Wassenbergh een Middelfriese 
handschriftelijke spreekwoordenverzameling (1614) gekocht (Sybrandy 
1969a:272), die hij toeschreef aan Georgius van Burmania. Naast dit 
handschrift zijn nog twee gedrukte exemplaren uit 1641 overgeleverd en een 
later handschrift uit ca. 1675 (Van der Kuip 2003:47). In Halbertsma’s testament 
vinden we het manuscript terug onder de letter f: ‘Der oude vrije Friesen 
Spreeckwoorden, een oud handschriftje met perkamenten omslag, groot 12”., 
groot 94 bladzijden, eigenhandig van C.G. v. B. (Burmania) 1614.’ Halbertsma 
heeft het Burmania-handschrift later voor het Lexicon Frisicum gebruikt. In 
het woordenboek wordt in 170 artikelen 234 keer verwezen naar Burmania. Er 
zijn in werkelijkheid meer verwijzingen, want Halbertsma noemt zijn bron 
niet altijd, bijvoorbeeld niet bij het spreekwoord ‘Aadmoar Ock koacket it 
lock to schorstien oeyt’, s.v. âld-móar (79). Halbertsma heeft het handschrift 
zelf van paginanummers voorzien. In het Lexicon Frisicum verwijst hij naar die 
nummering. Aangezien de spreekwoorden zonder verklaring worden gegeven, 
moest Halbertsma ze zelf interpreteren en verklaren. Hoewel Van der Kuip 
(2003:109) stelt dat de interpretaties van latere onderzoekers als Halbertsma met 
de nodige voorzichtigheid gebruikt moeten worden, lijkt hij de interpretaties 
van Halbertsma over het algemeen redelijk betrouwbaar te vinden. Hij geeft 
ze zonder commentaar, of kwalificeert ze als ‘oannimlik’, ‘mooglik’, ‘noch 
sa ûnoannimlik net’ of ‘net ûnmooglik.’ In Tresoar 217 Hs bevindt zich een 
handschrift van A. Telting (zie p. 60): ‘vergelijking van twee Hss. naar Der Oude 
Vrije Friesen Spreekwoorden’, in Halbertsma’s testament genoemd onder de 
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letter e. In Teltings vergelijking is weinig doorgestreept of gemarkeerd, toch 
lijkt hij wel door Halbertsma gebruikt te zijn. Op p. ii (elf ) staat: Dir is hungher 
baetzien, en koarst brouwen, gemarkeerd met een krul en baetzien (gebakken) 
is rood onderstreept. S.v. BAKKE wordt het spreekwoord ook gegeven, maar 
met de opmerking dat voor koarst gelezen moet worden thoarst: Dir is hunger 
baetsien in koárst brouwen, MS. pro koarst lege thoarst. Op grond van het feit dat 
Halbertsma in het handschrift baetzien als vorm van bakken heeft onderstreept, 
het daar genoemde spreekwoord s.v. BAKKE is opgenomen, en wel met de 
opmerking dat koarst, zoals in het handschrift van Telting staat, gelezen moet 
worden als thoarst, neem ik aan dat in het Lexicon Frisicum met de nergens 
opgeloste afkorting MS de vergelijking van Telting wordt bedoeld.

4.4.4 - Johannes Hilarides
Van Johannes Hilarides (ca. 1648-1726), classicus en boekhandelaar, is het 
manuscript Naamsporingen van het Platte Friesch enz. overgeleverd. Uit een 
aantekening in Halbertsma’s exemplaar van Gysbert Japiks’ werk (Tresoar 250 
Hs) blijkt dat hij wist dat het handschrift van Hilarides onderdeel was van 
‘de boekerij’ van het Friesch Genootschap. Misschien heeft hij daar inzicht in 
het manuscript gehad, want het komt in het Lexicon Frisicum tweemaal voor, 
respectievelijk als ‘MS. Hilarides’ en ‘Hilarides (MS.)’ .

4.4.5 - Schotanus Atlas (Tresoar 3224 G)
Halbertsma bezat de Friesche Atlas, vertoonende de gedaante van ‘t Oud Friesland 
etc. van B. Schotanus a Sterringa uit 1698. In het Lexicon Frisicum verwijst hij 
een aantal malen naar de atlas. Hij gebruikt de volgende aanduidingen: ‘Tab. 
Geogr.’, ‘tabula geogr.’, ‘tabulis geographicis’, ‘tab. geografica’ en ‘tab.’, meestal 
met de al of niet afgekorte of verlatiniseerde naam van de auteur. Halbertsma 
citeert de atlas vaak in het Fries, terwijl zijn bron niet Friestalig is. S.v. FAR 
verwijst Halbertsma naar ‘Schotanus, tab. urbis Sloten.’ De kaart van de stad 
Sloten is één van de losse kaarten van Bernardus Schotanus die horen bij 
Christiaan Schotanus’ Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt (1664). 
Halbertsma bewaarde die kaarten samen in één band (Tresoar 3228 G). 

4.5 Oudfries in het Lexicon Frisicum
Tjalling Halbertsma merkt in het voorwoord van het Lexicon Frisicum op dat 
zijn vader in één werk alle woorden en uitdrukkingen bijeen wilde brengen die 
ooit bij de Friezen in gebruik waren, inclusief de al verouderde woorden uit de 
Oudfriese geschriften (Halbertsma 1872:VI; zie p. 256). Bremmer (1999:81) heeft 
waarschijnlijk gelijk wanneer hij zegt dat Halbertsma al voor het verschijnen 
van Von Richthofens Altfriesisches Wörterbuch in 1840 de opzet voor het Lexicon 
Frisicum had bepaald en er bewust voor gekozen heeft om het Oudfries in 
zijn woordenboek op te nemen. Halbertsma schreef namelijk al op 28 mei 
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1833 aan Jacob Grimm dat hij sinds jaren bezig is ‘om de merkwaardigste 
woorden, spreekwijzen en volkssagen uit den mond der Friesche boeren op 
te tekenen, en dit verenigd met indices op alle oude Friesche wetten tot een 
Lexicon Frisicum samen te smelten’ (Sijmons 1885:10). De term ‘indices’ zou 
er op kunnen wijzen dat hij in eerste instantie niet meer wilde doen dan 
verwijzen naar Oudfriese vormen, maar dan wel uit alle oude Friese wetten. 
Halbertsma markeerde het Oudfries in het Lexicon Frisicum met de afkorting 
F.v. (Frisicum Vetus). Die afkorting komt 1753 keer in het woordenboek voor.  
Circa 600 Oudfriese woorden zijn als lemma opgenomen45. Dit betekent dat de 
afkorting F.v. nog ongeveer 950 keer voorkomt in de microstructuur van deze 
of andere artikelen in het Lexicon Frisicum. In totaal zijn er 1313 artikelen waarin 
de afkorting F.v. voorkomt. Het aantal Oudfriese lemmata gerelateerd aan het 
totale aantal is circa 9,4%. Alle 1313 artikelen waarin de afkorting F.v. één of 
meer keren voorkomt, vormen samen 20,6% van de in totaal 6387 artikelen in 
het Lexicon Frisicum. Het aantal Oudfriese voorbeelden laat zich niet simpelweg 
vaststellen door het aantal voorkomens van het label F.v. te tellen, want veel 
van de uit Charter, O.F.W. en Gabbema overgenomen voorbeelden zijn niet als 
zodanig gelabeld. 

4.5.1 - Oudfriese bronnen in Halbertsma’s testament
In zijn testament maakt Halbertsma niet rechtstreeks melding van Oudfriese 
uitgaven als bron voor het Lexicon Frisicum. Wat hij wel noemt, zijn drie 
handschriften van Ecco Epkema (1759-1832) waarin Oudfriese bronnen worden 
vermeld, namelijk: 

i. Woordenboek op de oude Friesche wetten door Wierdsma en Brandsma 
uitgegeven; de Charters van Schotanus en Gabbema; de wilkerren van 
Opstalsbaeme, enz., verzameld en eigenhandig geschreven door wijlen E. 
Epkema, kl. folio, 284 bladzijden, op den rug: Epkema, Leges Frisicae Glossarium 
(Tresoar 187 Hs).
k. Index op het Asega-bok, verzameld en geschreven door wijlen E. Epkema, 
kl. 4”., groot 280 bladzijden, op den rug gemerkt: Epkema, Asega-bok 
Glossarium. Richthovens Woordenboek behandelt dezelfde texten als dit en 
het voorgaande Handschrift, die echter meer hebben en moeten vergeleken 
worden (Tresoar 188 Hs).
l. Vergelijking van den text der Leowerdera bota bij Gabbema met dien van ‘t 
Charterboek. Volgen de conjugatiën en declinatiën van oud en nieuw Friesch. 
Eindigt met excerpten uit het Etymologicum Anglicanum van F. Junius. 
Bijeengebracht en eigenhandig geschreven door E. Epkema, kl. 4”., groot 

45  De berekening gaat uit van Oudfriese lemmata die als zodanig gelabeld zijn. Er ko-
men echter ook Oudfriese lemmata zonder label voor, bijvoorbeeld BINETHA, præp. infra. 
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406 bladzijden, op den rug gemerkt: Epkema, Woordenboek van oud- en nieuw 
Friesch46 (Tresoar 195 Hs).
Vooral het onder i genoemde Woordenboek op de oude Friesche wetten etc., oftewel 
Leges Frisicae Glossarium, is door Halbertsma gebruikt voor zijn woordenboek. 
In Halbertsma’s nalatenschap bevinden zich nog drie handschriften van Epkema 
over het Oudfries, namelijk 184 Hs, 185 Hs en 186 Hs. Deze drie handschriften 
lijken niet door Halbertsma gebruikt te zijn voor het Lexicon Frisicum. 
In het Leges Frisicae Glossarium vinden we maar een beperkt aantal door 
Halbertsma aangebrachte markeringen die er op wijzen dat hij er materiaal 
uit gebruikt heeft voor zijn woordenboek. Alle gemarkeerde woorden en 
woordgroepen komen voor in het Lexicon Frisicum, in veel gevallen inclusief 
(enkele van) de door Epkema gegeven paginaverwijzingen naar de primaire 
bronnen. Het glossarium is echter van groter belang geweest voor Halbertsma 
dan het aantal markeringen doet vermoeden. Het is zelfs zeer waarschijnlijk 
dat hij zich voor de Oudfriese component van het Lexicon Frisicum voor een 
belangrijk deel heeft gebaseerd op dit handschrift. Zo vallen de verwijzingen in 
het Lexicon Frisicum naar Schotanus’ Heerlyckheidt alle binnen de door Epkema 
aangegeven pagina’s 94 – 125. Epkema verwijst voorts voornamelijk naar deel I 
van Schwartzenberg en ook dat zien we in het Lexicon Frisicum weer terug: bijna 
alle verwijzingen zijn naar deel I, twee keer wordt naar deel II verwezen en slechts 
één keer naar deel V. Epkema had de gewoonte om aan de paginanummers van 
zijn bronnen een a of een b toe te voegen als verwijzing naar respectievelijk de 
eerste en de tweede kolom op de betreffende pagina. Bovendien gaf Epkema 
met de afkortingen bov., mid. en ond. aan waar het gegeven woord of de gegeven 
uitdrukking in de kolom ongeveer gevonden kon worden. Halbertsma heeft die 
manier van verwijzen in het Lexicon Frisicum overgenomen, met dien verstande 
dat hij supra, med. en infra gebruikt. Deze manier van verwijzen is alleen te 
vinden wanneer het om Epkema’s handschriften gaat. Halbertsma neemt de 
verwijzingen trouwens niet consequent over en soms vergist hij zich.
Er is nog een aanwijzing dat Halbertsma het glossarium van Epkema gebruikt 
heeft bij het schrijven van zijn woordenboek. S.v. efter (855) zegt Halbertsma 
dat dat in het Oudfries ook met ee als in eefter werd geschreven en hij geeft 
een voorbeeld dat ook door Epkema wordt gegeven: ‘O.F.W. eefterdam, 61.’ Wat 
echter vooral duidelijk maakt dat Epkema’s glossarium ook daadwerkelijk als 
Halbertsma’s bron fungeerde, is dat hij vervolgens de betekenis van eefterdam 
niet in het Latijn geeft, maar, net als Epkema, in het Nederlands en net als 

46  Op de rug staat ‘woordenlijsten’ i.p.v. ‘woordenboek.’ Bevat o.a. ook ‘Lijst van werk-
woorden uit Gysbert Japix’ en ‘Lijst van zelfstandige naamwoorden’ met vertalingen in het 
Nederlands, die een rudimentair woordenboek vormen. De nummering in potlood lijkt 
door Halbertsma aangebracht te zijn. Er zijn verder nauwelijks gebruikssporen van Hal-
bertsma aanwezig. De bekende rode potloodstreepjes ontbreken geheel.
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Epkema vertaalt hij eefterdam als ‘daarna.’ Epkema heeft in zijn handschrift 
eefter farane niet letterlijk uit de bron geciteerd, en Halbertsma neemt dat s.v. 
efter zo van hem over. Toch wil dit niet zeggen dat hij de primaire bronnen 
links liet liggen. Op p. 42 tekent Epkema bijvoorbeeld aan ‘Boeda, aanzegging, 
20.’ S.v. BOED, boet vinden we die verwijzing terug, maar Halbertsma verwijst 
daarnaast ook nog naar p. 15, boeden en p. 6, boedem.
Tresoar 195 Hs, Vergelijking van den text der Leowerdera bota bij Gabbema met dien 
van ‘t charterboek, bevat geen markeringen van Halbertsma en slechts enkele 
aantekeningen, die evenwel niet in het Lexicon Frisicum terug te vinden zijn. 
Materiaal uit het handschrift komt, al dan niet als lemma, wel voor in het 
Lexicon Frisicum. Of Epkema’s handschrift daar ook daadwerkelijk de bron 
voor is geweest, heb ik niet vast kunnen stellen. In Tresoar 188 Hs, Asega-bok 
Glossarium, bevinden zich geen markeringen of aantekeningen van Halbertsma. 
Ook hier geldt dat het handschrift materiaal bevat dat in het Lexicon Frisicum 
voorkomt, maar ook hier is niet zonder meer aan te tonen dat het handschrift 
een bron voor het woordenboek is geweest.

4.6 Primaire bronnen

4.6.1 - Wiarda’s Willküren der Brocmänner (Tresoar 1079b R)
Epkema’s handschrift Leges geeft heel weinig verwijzingen die Halbertsma naar 
Wiarda zouden hebben kunnen leiden. De Willküren zelf bevatten ook heel 
weinig en heel summiere aantekeningen van Halbertsma. Op p. 16 is biienne 
onderstreept en in de marge staat geschreven: ‘beginne.’ S.v. BIGINNE vinden 
we zonder bronvermelding: F.v. biienna, (bi-jenna) biginna.

4.6.2 - Schotanus Heerlyckheidt (Tresoar 3189 G fol)
Het werk van Schotanus bevat nauwelijks aantekeningen of markeringen, 
behalve in het ‘Register der Caerten’, waar bijna alle items zijn voorzien van een 
potloodstreepje. Achterin het boek heeft Halbertsma een aantekening gemaakt 
over de kleur van onderdelen op enkele kaarten. In het Lexicon Frisicum wordt 
Schotanus in een beperkt aantal artikelen als bron genoemd.
 
4.6.3 - Von Richthofens Friesische Rechtsquellen (1840)
Von Richthofens Friesische Rechtsquellen bevinden zich niet in Halbertsma’s 
nalatenschap. Halbertsma verwijst in zijn woordenboek enkele malen 
herkenbaar naar Von Richthofen (1840a). Hij verwijst ook naar Von Richthofens 
noten op de uitgegeven tekst. Halbertsma vermeldt de Rechtsquellen niet altijd 
duidelijk als bron. S.v. a-pal (1) verwijst hij naar ‘Richth. 124, 21, ondhafda.’ Op 
pagina 124 van de Friesische Rechtsquellen staat in regel 21 het woord apala, de 
vorm ondhafda staat in regel 22. S.v. bikiasa (283) verwijst Halbertsma naar 
‘Richthofius. p. 101. not. 6, huelce mon?’ Noot zes op p. 101 van de Rechtsquellen 
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luidt: ‘“huette monne” muss wohl verlesen sein, vielleicht stand da “huelca 
mon”.’ S.v. bikiasa (283) vinden we voordat Von Richthofen als bron genoemd 
wordt de aanduidingen 100, 14 en 100, 11. Wanneer we p. 100 van de Rechtsquellen 
opslaan, vinden we daar in respectievelijk de regels 11 en 14 de citaten die 
Halbertsma in het Lexicon Frisicum geeft, zij het dat de spelling op sommige 
plaatsen niet overeenstemt met die in de Rechtsquellen. Overigens verschijnen 
dergelijke kale pagina- en regelaanduidingen ook in artikelen waar de naam 
Von Richthofen niet één keer valt. Twee keer laat Halbertsma de pagina- en 
regelverwijzing voorafgaan door F.v. 

4.6.4 - Hettema Het Emsinger Landregt (Tresoar 192 Hs)
De aantekeningen op de blanco pagina’s waarmee dit exemplaar doorschoten 
is, zijn waarschijnlijk van R. Posthumus. Op de bedrukte pagina’s vinden we wel 
aantekeningen van Halbertsma zelf. S.v. BISLEATJE zou de uitdrukking Lân 
bisleátje, F.v. lond bislata afkomstig kunnen zijn uit Hettema (1830:70). Halbertsma 
bezat nog een exemplaar van Het Emsinger Landregt, maar dat bevat geen voorwerk 
en het is niet doorschoten met blanco pagina’s.
Halbertsma heeft aantekeningen in de marges van het Landregt gemaakt. 
Het is moeilijk te zeggen of hij voor het Lexicon gebruik heeft gemaakt van 
de aantekeningen. In ieder geval zijn de aantekeningen niet systematisch 
geraadpleegd. Op p. 20 noteert Halbertsma bijvoorbeeld ‘binitha, geen Friesch.’ S.v. 
BLIKE haalt hij uit Von Richthofen (1840b) En frouue ur enne benc euurpen thet hiu 
binitha gerdel blike aan47, zonder een opmerking over binitha. Het Emsinger Landregt 
komt maar enkele keren in het Lexicon Frisicum voor, en wel met de volgende 
aanduidingen: ‘Lex Emsigana’, ‘Emsig. Lr.’ en ‘Cod. Emsigoensis.’

4.7 Secundaire bronnen 

4.7.1 - Wiarda’s Altfriesisches Wörterbuch (Tresoar 191 Hs)
Het woordenboek van Wiarda bevat op ongeveer vijftig pagina’s aantekeningen 
van Halbertsma, meestal zijn dat de blanco pagina’s waarmee het doorschoten is. 
De meeste aantekeningen zijn in het Latijn. In het Lexicon Frisicum komen geen 
verwijzingen naar Wiarda’s woordenboek voor. Het is dus niet met zekerheid te 
zeggen of Halbertsma het inderdaad gebruikt heeft voor zijn eigen woordenboek. 
Slechts één keer is een aantekening doorgestreept, namelijk Hjit-falgje [...] (tegenover 
p. 119). Zowel s.v. FALGJE, waar hjit-falgje opgenomen is, als s.v. hjit-falgje (979) 
zijn geen aanwijzingen te vinden die aannemelijk maken dat de aantekening in 
Wiarda’s woordenboek een rol heeft gespeeld bij het schrijven van die artikelen.

47  De passage in Hettema (1830) waar Halbertsma zijn aantekening bij maakt, luidt als 
volgt: ‘Ief ther én frouwe wr annen banck wurpen werth, thet hiú binitha gerdele blika.’
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4.7.2 - Von Richthofens Altfriesisches Wörterbuch (Tresoar 4564 fr)
In Halbertsma’s testament wordt het Altfriesisches Wörterbuch van Von Richthofen 
slechts zijdelings genoemd (zie hierboven). Bremmer (1999:81) beweert dat 
Halbertsma in zijn woordenboek voor het Oudfries geen bronnen opgeeft, ‘noch 
primêre noch sekundêre’, en hij vraagt zich af of Halbertsma het woordenboek van 
Von Richthofen heeft gebruikt voor het Lexicon Frisicum of dat hij op eigen kracht 
zijn materiaal bijelkaar gezocht heeft. Wanneer Bremmer Halbertsma’s exemplaar 
van het Altfriesisches Wörterbuch zou hebben bekeken, dan zou hij aan het grote 
aantal markeringen hebben gezien dat Halbertsma Von Richthofens woordenboek 
in ieder geval intensief gebruikt heeft.48 Zo goed als zeker ten behoeve van het 
Lexicon Frisicum, want Halbertsma verwijst in zeker 32 artikelen naar Von 
Richthofens woordenboek49. Uit LFB:576 wordt duidelijk dat Halbertsma in de 
voorbereidende fase van het Lexicon Frisicum Von Richthofens woordenboek 
al heeft gebruikt. Lang niet alle door Halbertsma in het woordenboek van 
Von Richthofen gemarkeerde lemmata komen ook als Oudfries lemma in het 
Lexicon Frisicum voor. Meestal worden de lemmata uit Von Richthofen niet 
letterlijk overgenomen en er wordt niet altijd naar het Altfriesisches Wörterbuch 
verwezen.
Halbertsma’s verwijzingen in het Lexicon Frisicum naar het Altfriesisches 
Wörterbuch van Von Richthofen zijn niet allemaal even duidelijk. Soms noemt 
hij alleen de naam Richthofen, meestal afgekort als Richth. of verlatiniseerd 
als Richthofius of Richthofium, soms ook verwijst hij naar een paginummer of 
een specifiek lemma. Een enkele keer noemt hij Von Richthofens woordenboek 
‘Lex.’, ‘Lex. Fris.’, ‘Lex. F.’ of ‘Wb.’ S.v. BRAK verwijst ‘Richthofen, Lex vet. Fris. 
(Pertz) p. 662’ naar Von Richthofen 1863. 
De verwijzingen naar het Altfriesisches Wörterbuch vallen ruwweg in twee 
groepen uiteen. Sommmige verwijzingen bevatten kritiek op Von Richthofen, 
bijvoorbeeld s.v. DROPA en s.v. ESPEL, andere lijken slechts bedoeld te zijn 
als aanvulling op of als ondersteuning van wat er in het Lexicon Frisicum wordt 
gegeven. 
Eén keer heeft Halbertsma kritiek op de macrostructuur van het Altfriesisches 
Wörterbuch, nl. wanneer hij s.v. BIWIRDA zegt dat dat als lemma bij Von 
Richthofen ontbreekt. Twee keer verwijst Halbertsma voor een andere mening 

48  Dit exemplaar van het Altfriesisches Wörterbuch is later van Fritz Braun geweest, op de 
titelpagina staat een rood stempel: ‘Bibliothek Fritz Braun.’
49  Dat is exclusief enkele twijfelgevallen, zoals de vermelding Richth. 722 s.v. klok-slach 
(934). In het Altfriesisches Wörterbuch geeft pagina 722 het traject ethoch – evel. S.v. BRAK vinden 
we de vermelding Richthofen, Lex vet. Fris. (Pertz) p. 662, waarmee Von Richthofen (1863) 
wordt bedoeld. S.v. DOKKUM vinden we nog een verwijzing naar Pertz. S.v. bure-riucht (563) 
zegt Halbertsma: ‘Richthofen labitur vertens bauern recht, rusticorum jus’, maar bure-riucht 
is geen lemma bij Von Richthofen. S.v. ETMIEL staat slechts vermeld ‘Richth.’, zonder pa-
gina- of bronvermelding. 
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(‘contra sentientem’) naar Von Richthofens woordenboek, nl. s.v. daed-del (623) 
en s.v. ÆNG.

4.7.3 - Wierdsma en Brantsma Oude Friesche Wetten
De Oude Friesche Wetten van Wierdsma en Brantsma bevinden zich niet in 
Halbertsma’s nagelaten bibliotheek. Hij verwijst in het Lexicon Frisicum 
naar de Oude Friesche Wetten met de afkortingen F.W. (zes keer, twee keer 
zonder paginaverwijzing) en O.F.W. (zesendertig keer). Meestal gaat het om 
voorbeeldzinnen of -woorden, maar Halbertsma verwijst s.v. brilloft (494) 
bijvoorbeeld ook naar de beschrijving van huwelijksriten in de Oude Friesche 
Wetten. Halbertsma houdt zich niet altijd aan de spelling van zijn bron. 

4.7.4 - Gabbema Leowerdera bota
De Leowerdera bota worden in Halbertsma’s testament genoemd onder de 
letter l: ‘Vergelijking van den text der Leowerdera bota bij Gabbema met dien 
van ‘t Charterboek.’ In het Lexicon Frisicum komt maar één verwijzing naar de 
Leowarda Bota voor, nl. s.v. BIHALWEN, ‘præter, (exceptus).’

4.7.5 - Georg. F. thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Groot placaat en charter-
  boek van Vriesland
Het Groot placaat en charter-boek van Vriesland van Georg. F. thoe Schwartzenberg 
en Hohenlansberg, later voortgezet door J.F.M. Herbell, bestaat uit zes delen. 
In het Lexicon Frisicum wordt er naar verwezen als Chart. Schw., Chart., 
Schwart. Chart., Schwarts. Chart., Schwartsenberg Chart. en Ch. Meestal 
noemt Halbertsma het deelnummer en het paginanummer, soms ontbreekt 
het deelnummer. Veruit de meeste van de ca. 85 verwijzingen slaan op deel I. 
Halbertsma citeert zijn bron niet altijd correct.

4.8 Noord-Fries in het Lexicon Frisicum
Halbertsma noemt in zijn testament vreemd genoeg geen Noord-Friese 
bronnen. Uit het woordenboek zelf blijkt dat het Noord-Fries, zoals we ook 
mochten verwachten, er wel degelijk in opgenomen is. Halbertsma geeft met 
de afkorting F.b. (Frisicum boreale) aan dat we te maken hebben met Noord-
Friese lemmata en voorbeelden. In totaal komt die afkorting 810 keer voor in 
622 artikelen. Er zijn 290 Noord-Friese lemmata, samen goed voor 4,5% van 
het totaal.
Uit het Friesisches Archiv heeft Halbertsma ‘de eerste grondige kennis van het 
Helgolandsche Friesch’ opgedaan. Door het werk van Bendsen leerde hij het 
dialect van de westkust van Sleeswijk. Het dialect van ‘Fôr of Fêr’ en dat van 
Amrum leerde hij kennen uit ‘de belangrijke bijdrage van chr. johansen (Die 
Nordfriesische Sprache, Kiel. 1862). Het dialect van Sylt door C.P. Hansen, Das 
Schleswigsche Wattenmeer und die Friesischen Inseln (Glogau, 1865), ‘ook outzen, 
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minssen, bensen (!) en johansen geven ter loops woorden en spreekwijzen 
van Sylt op’ (Halbertsma 1867:13).
Het Friesisches Archiv bevindt zich niet in Halbertsma’s bibliotheek. Met 
Minssen bedoelt Halbertsma hoogstwaarschijnlijk diens bijdrage aan het 
Friesisches Archiv. De andere Noord-Friese bronnen die Halbertsma noemt, 
vinden we wel in zijn bibliotheek en ook in zijn woordenboek.

4.8.1 -  Het Friesisches Archiv
Het Friesisches Archiv is uitgegeven door H.G. Ehrentraut. Het materiaal is in 
twee delen verzameld, deel I verscheen vanaf 1847 en deel II vanaf 1854. Het 
Friesisches Archiv bevat naast het werk van Ehrentraut ook bijdragen van Johann 
Friedrich Minssen. Minssen (1849) is te vinden in deel I, pp. 165-276, het bevat 
een vergelijking tusen modern Friese dialecten en het Oudfries. Minssen 
(1854), deel II, pp. 135-227 behandelt het Saterlands. In het Lexicon Frisicum 
wordt in het overgrote deel van de gevallen met E. I. of E. II. naar het Friesisches 
Archiv verwezen. De bijdragen van Minssen zijn in het Lexicon Frisicum niet 
als zodanig te herkennen. In totaal bevat het Lexicon circa 185 verwijzingen 
naar het Friesisches Archiv, die dus zowel het Noord- als het Oost-Fries kunnen 
betreffen (zie hieronder).

4.8.2 - N. Outzen
Halbertsma (1835b:390) schrijft dat hij sinds augustus 1833 ‘een Woordenboek 
van het Friesch’ in bezit heeft, ‘dat op de westkust van Schleswig gesproken 
wordt, opgesteld door […] Autsen in leven Predikant te Brechtum, bij Bredsted, 
waar de tongval bloeit.’ Het drukken van dat woordenboek is begonnen onder 
toezicht van Rask. Rask schreef Halbertsma op 21 april 1830 dat hij door 
de vele fouten en de ondeskundige bewerker wel niet zo veel aan Outzens 
woordenboek zou hebben (Tresoar Hs 112). Na de dood van Rask in 1832 heeft 
diens zwager de gedrukte vellen aan Halbertsma opgestuurd (Tresoar s487 TL) 
en Halbertsma onderschrijft op grond van dit materiaal het oordeel van Rask 
(Halbertsma 1835b:390). De gedrukte vellen lopen tot en met het woord Frö50 op 
pagina 88. Ze zijn rijkelijk voorzien van aantekeningen, maar de rode streepjes 
en de potloodkrullen ontbreken geheel. De uiteindelijke, volledige uitgave 
van Outzens woordenboek bevindt zich niet in Halbertsma’s nalatenschap. 
Gelukkig is zijn exemplaar, via in ieder geval twee eerdere eigenaren, in de 
bibliotheek van de Fryske Akademy terechtgekomen. De markeringen en de 
aantekeningen laten zien dat Halbertsma dit exemplaar gebruikt heeft voor 
zijn eigen woordenboek. Gezien de waarschuwing van Rask is dat bijzonder, 
temeer omdat hij zelf ook ‘vele en grove misslagen’ in Outzens woordenboek 
heeft gevonden (Halbertsma 1865a:349). Ondanks dat Outzens werk (ver) 

50  In de bron staat boven het trema nog een accent aigu.
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onder de maat is, wordt er in het Lexicon Frisicum 143 keer naar verwezen. Dat 
gebeurt overigens vaker niet dan wel door slechts de naam Outzen te noemen. 
Halbertsma volgt niet altijd Outzens spelling.

4.8.3 - Bende Bendsen
Halbertsma schreef (waarschijnlijk in 1860) een zeer uitgebreide bespreking 
van Bendsens Noord-Friese spraakkunst (Halbertsma 1865a). Halbertsma heeft 
kritiek op Bendsens spelling. Het is ‘dwaasheid’, zegt hij, ‘om het Friesch, zoo 
naauw verwant aan het Nederlandsch, in de Duitsche spelling te schrijven!’ Hij 
ziet zich zelfs genoodzaakt om de spelling van Bendsen soms aan te passen, 
hoewel het zijn ‘stelregel’ is ‘in het woord des schrijvers, wien ik aanhaal, 
geen jota of tittel te veranderen’ (Halbertsma 1865a:370-371). Eerder merkte 
Halbertsma al op dat hij Bendsens schrijfwijze niet altijd volgde. Halbertsma 
lijkt zich het belang van Bendsens spraakkunst voor zijn eigen woordenboek 
te realiseren: ‘Terwijl de schrijver eenen verwarden en verwarrenden arbeid 
doet, ontvangen wij toch zo nu en dan belangrijke bijdragen van hem tot een 
Friesch woordenboek’ (Halbertsma 1865a:370-377). Op p. 429 maakt Halbertsma 
zelfs gewag van ‘een groote schat van woorden’ in Bendsens werk, ‘die, of tot 
opheldering van de zelfde woorden in andere Friesche dialecten kunnen 
dienen, of, zoo zij daar ontbreken, dienen kunnen, om het getal der Friesche 
woorden te vermeerderen. Het is hier de plaats niet om die woorden op te 
noemen en te beoordelen; zij behooren in een woordenboek thuis.’ In dat licht 
bezien valt het aantal van 210 verwijzingen naar Bendsen in 162 artikelen in 
het Lexicon Frisicum enigszins tegen.
 
4.8.4 - C. Johansen
Johansen levert met 319 verwijzingen in 308 artikelen een grotere bijdrage 
aan het Lexicon Frisicum dan Bendsen. Halbertsma heeft zich vooral voor het 
Noord-Fries van de eilanden För en Amrum gebaseerd op Johansen (1862) 
(Halbertsma 1865a:348-349). In het Lexicon Frisicum noemt hij het materiaal uit 
Johansen meestal Noord-Fries, zonder verwijzing naar de precieze herkomst.

4.9 Oost-Fries in het Lexicon Frisicum
Met de term Oost-Fries kan zowel het Nedersaksisch in het noorden van Duitsland 
worden aangeduid, het zogenaamde Platt, als de van oorsprong Friese dialecten 
die in het Duitse Oost-Friesland werden gesproken. Op dit moment is alleen 
het Saterlands (in het Fries: Sealtersk) nog een gesproken taal.
Het Lexicon Frisicum bevat wel een artikel plat-düetsk (796), omschreven als ‘een 
hedendaagse Saxische taal, die door negen millioen mensen wordt gesproken, 
vooral in de gebieden van Oost-Friesland, over de Noordzee-kust tot aan 

het v er z a melen van le x icogr a fisch m ater i a a l



74 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

Jutland’51, maar Halbertsma gebruikt platduits niet als taalaanduiding. Hij maakt 
in het Lexicon Frisicum onderscheid tussen Oost-Fries, Saterlands en Wangeroogs. 
Hij gebruikt voor het Oost-Fries de afkorting ‘F.o.’ (Frisicum orientale), voor het 
Saterlands de afkorting ‘Saterl.’ en voor het Wangeroogs de afkorting ‘W.o.’ De 
aanduiding F.o. komt in 409 artikelen in totaal 461 keer voor in het Lexicon 
Frisicum. In 205 gevallen slaat F.o. op een lemma. Saterl. komt 52 keer voor in 51 
artikelen. W.o. komt 161 keer voor in 146 artikelen. In het Lexicon Frisicum staan 
22 Saterlandse lemmata en 83 Wangeroogse. In de volgende artikelen wordt 
duidelijk hoe het onderscheid tussen F.o., Saterl. en W.o. wordt gemaakt:

BITIMME, vb.a. Saterl. him betimme, se compescere. F.o. betæme, idem. F.o. 
Ik kan mi nich betöme, vix me cohibeo. 
BRAEKJE, vb.n. Saterl. alta voce loqui, vociferare. F.o. braeske, idem, et fastu 
agere, superbire, sese obtrudere hominum aspectui. E. II. 202. Stür. 23. 
BIAR, bier, n. cerevisia. F.v. biar, aliquando biaer, F.o. biaer, C. M. 13. Saterl. 
bjar 
DULUNG, adj. W.o. hodie, E.I. 90. U ex o, et o ex a in dag dies. Helgoland 
dólleng, Saterl. dâlüg, hodie; ibidem52. 

In deze artikelen vinden we drie verschillende bronnen. E.I en E. II staan voor 
respectievelijk deel I en deel II van Ehrentrauts Friesisches Archiv (1847-1849), 
Stür. duidt Stürenburgs Ostfriesisches Wörterbuch (1857) aan en met C. M. wordt 
verwezen naar het handschrift Memoriale Linguæ Frisicæ van Cadovius Muller 
(1691). Die drie bronnen worden ook genoemd in Halbertsma (1867:13), waarin 
hij vertelt hoe hij aan de nodige kennis van het Oost-Fries is gekomen:

Het oost-friesch van 1691 leerde ik uit het memoriale Linguæ Frisicæ van 
cadovius muller kennen; het latere oost-friesch uit het Ostfriesisches 
Wörterbuch van cirk heinrich stürenberg53. Het Saterlandsch kwam ik 
achter door de reize mijner vrienden Jhr. hettema en Ds. posthumus naar 

51  ‘lingua Saxonica præsens, quam loquuntur novem decies centena hominum millia, 
præsertim in terris inde a Frisia orientali (Nl. Oost-vriesland) secundum litora maris Ger-
manici usque ad Jutiam porrectis.’
52  BITIMME, [...] Saterl. him betimme, zich beheersen. F.o. betæme, idem. F.o. Ik kan mi 
nich betöme, ik kan me niet inhouden. BRAEKJE, [...] Saterl. met luide stem spreken, roepen. 
F.o. braeske, idem, ook: zich hoogmoedig gedragen, zich aan mensen opdringen. BIAR, bier, 
bier. F.v. biar, soms biaer, F.o. biaer, C. M. 13. Saterl. bjar . DULUNG, [...] vandaag, E.I. 90. 
U uit o en o uit a, in dag, ‘dag’. Helgoland dólleng, Saterl. dâlüg, vandaag; ibidem. Vreemd 
genoeg bevat het Lexicon Frisicum ook een artikel waarin dulung met de aanduiding F.o. voor-
komt: dulung adv. F.o. hodie (771).
53  Halbertsma noemt Stürenburg hier, evenals in het Lexicon Frisicum, ten onrechte 
Stürenberg.
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‘t Saterland, opgehelderd en aangevuld door latere navorschingen ook in 
het landje zelven van Dr. j.f. minssen, […] (ehrentraut, Fr. Archiv II. 135). 
Van geenen der Friesche tongvallen is mij eene zo goede beschrijving in de 
handen gevallen als die van het eilandje Wangeroog door ehrentraut, die 
met een ruimen blik over geheel het Germaansche taalgebied de afgelegenste 
einden weet saam te knopen en door elkander op te helderen […]54.  

4.9.1 - Cadovius Müller
Het handschrift van Cadovius Müller is de enige Oost-Friese bron die 
Halbertsma in zijn testament noemt in verband met het Lexicon Frisicum. Hij 
wijst erop dat hij indices heeft gemaakt op de Memoriale en dat die te vinden 
zijn ‘achter den index op mijn Woordenboek B, onder d vermeld.’ In het in 
meerdere handschriften overgeleverde Memoriale linguæ Frisicæ beschreef 
Cadovius Müller het nu uitgestorven dialect van Harlingerland. Het Memoriale 
bevat circa 1500 woorden, vooral substantieven, zegswijzen, stukken uit de 
cathechismus, een oud herderslied en circa elfhonderd, waarschijnlijk door 
Cadovius-Müller zelf verzamelde, persoonsnamen (Kramer 1999:308). In het 
Lexicon Frisicum wordt 74 keer in 71 artikelen met de afkortingen C.M., C. M., 
Cad. M., Cad. Mul., Cad. Muller, Cadovius Muller (A° 1691) of Cad. Muller. MS. 
naar de Memoriale verwezen. S.v. ein-sjitte (887) verwijst Halbertsma naar het 
feit dat hij het handschrift van Cadovius Müller in zijn bezit had. Halbertsma 
houdt zich weer niet altijd aan zijn bron. 

4.9.2 - M. (De Haan) Hettema en R. Posthumus 
De bevindingen van Hettema en Posthumus zijn gepubliceerd in Hettema en 
Posthumus (1836), waarnaar in het Lexicon Frisicum wordt verwezen met Het. 
In Hettema en Posthumus (1836) wordt in circa 75 pagina’s aandacht besteed 
aan het Saterlands, waarvan minder dan de helft bestaat uit een woordenlijst 
(Kramer 1999:302).
Halbertsma (1867:13) noemt zoals gezegd Onze reis naar Sagelterland (1836) van 
De Haan Hettema en Posthumus als één van de bronnen waaruit hij Saterlands 
heeft geleerd. Bijna twintig jaar eerder heeft Minssen vernietigende kritiek 
op dat werk. Hij noemt Hettema en Posthumus ‘gewissenlos’ en hij betreurt 
het dat hun materiaal via Von Richthofens woordenboek zijn weg naar andere 
publicaties heeft gevonden, want ‘die aus genannten Buche stammenden 
Angaben sind durchaus ohne Werth’ (Minssen 1849:169-170) De kritiek van 
Minssen staat in het Friesisches Archiv als inleiding op zijn ‘Vergleichende 

54  Enkele jaren eerder was Halbertsma ook al zeer lovend over Ehrentrauts werk, toen 
hij opmerkte dat ‘het oud-Friesch, Wangeroogsch, Saterlandsch, Helgolandsch, land-
Friesch, [...] in het archief van Ehrentraut zoo meesterlijk behandeld zijn’ (Halbertsma 
1865a:373).
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Darstellung der Laut- und Flexionsgeschichte.’ Halbertsma heeft materiaal uit 
die vergelijking geciteerd en bovendien noemt hij het werk van Minssen in 
het Friesisches Archiv ook als bron van zijn kennis. Het lijkt dus aannemelijk dat 
hij de kritiek van Minssen op het werk van De Haan Hettema en Posthumus 
kende. Als dat zo is, dan heeft hij er zich weinig van aangetrokken, anders 
zou hij het verslag van de reis naar Saterland van zijn beide vrienden immers 
niet als een belangrijke bron van zijn kennis van het Oost-Fries genoemd 
hebben. In het Lexicon Frisicum heeft hij overigens maar spaarzaam van De 
Haan Hettema en Posthumus (1836) gebruik gemaakt. Via de afkorting Het. 
vinden we slechts zestien verwijzingen.

4.9.3 - Het Friesisches Archiv 
In het Friesisches Archiv (zie hierboven) is een bijdrage van Johann Friedrich 
Minssen opgenomen, waarin hij het Saterlands behandelt (1854, deel II, pp. 
135-227). Gezien zijn opmerking dat Minssen het materiaal van Hettema en 
Posthumus heeft ‘opgehelderd’, lijkt de kwaliteit van Minssens werk door 
Halbertsma te zijn onderkend. Zoals gezegd, zijn de bijdragen van Minssen 
in het Lexicon Frisicum niet als zodanig te herkennen. Verwijzingen naar 
Ehrentraut en het Friesisches Archiv kunnen zowel het Noord- als het Oost-
Fries betreffen. Soms zet Halbertsma de gebruiker op het verkeerde spoor. S.v. 
AMPELE, F.b. […], W.o. ampelje, E. II. 200, vindt die in het Archiv bijvoorbeeld 
niet een Wangeroogse vorm, maar een Saterlandse.

4.9.4 - C.H. Stürenburg (Tresoar 3130 TL)
Stürenburgs woordenboek beschrijft het Nedersaksische dialect dat in het 
Duitse Oost-Friesland wordt gesproken. Wanneer Halbertsma het s.v. AMPELE 
over de ‘Saxones littorales’, de Kustsaksen, heeft, wijst hij op het woordenboek 
van Stürenburg. In het Vorwort zegt Stürenburg op p. (V) overigens wel dat 
hij het handschrift van Cadovius Müller veelvuldig heeft gebruikt. Hij heeft 
ook materiaal uit de nog tot 1809 geldende Ostfriesische Landrechte opgenomen. 
Afgezien van de weinige historische bronnen, zegt Stürenburg, ‘ist das ganze 
Material, welches mein Wörterbuch bringt, theils von mir selbst, theils von 
den vielen Freunden und Mitsammelern dieses Werkleins aus dem Munde 
des Volks geschöpft.’ In een noot op p. VIII merkt hij op dat hij het als 
bekend veronderstelt dat ‘unsre Ostfr. Sprache, die Tochter der altfriesischen, 
keineswegens der niedersächsischen, Tochter der altsâchsischen, durchgängig 
conform ist.’ Er komen in het Lexicon Frisicum 167 verwijzingen naar Stürenburg 
voor in 164 artikelen. 

4.10 Samenvatting
Voor het moderne Fries was Halbertsma voor het grootste deel afhankelijk 
van zijn eigen veldwerk. Voor het Oud- en Middelfries moest hij zich baseren 
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op lexicografische beschrijvingen en tekstuitgaven. De dekking van de 
woordenschat van de oudere taalfasen is maximaal wanneer al het beschikbare 
materiaal is opgenomen in het woordenboek. Dat nu, heeft Halbertsma niet 
gedaan. Buma (1969a:104) concludeert dat Halbertsma’s streven om in het 
Lexicon Frisicum de ‘hiele Fryske wurdfoarrie fan ‘e âldste tiden ôf ’ te geven, 
mislukt is. Daarvoor had Buitenrust Hettema (1888:III) ook al opgemerkt dat 
‘van het Oud- en Middelfriesch […] de woordenschat minder volledig ingedeeld 
(is).’ Bremmer (1999:81) vindt dat Halbertsma veel te weinig Oudfries in het 
Lexicon Frisicum heeft opgenomen om bruikbaar te kunnen zijn bij de studie 
van het Oudfries. Het oorspronkelijke doel, het opnemen van indices naar 
alle Oudfriese wetten, is niet gerealiseerd. Het is de vraag of Halbertsma dat 
ook echt heeft nagestreefd, hij moet al gauw het onmogelijke van zijn missie 
hebben ingezien. Hij heeft dankbaar, en terecht, geprofiteerd van het voorwerk 
van anderen. Het is wel opmerkelijk dat hij niet alles opgenomen heeft dat Von 
Richthofen hem alfabetisch op een presenteerblaadje aangaf. Dat geldt ook 
voor de Noord- en Oost-Friese woordenboeken. De grote vraag is natuurlijk 
waarom Halbertsma zulke voor de hand liggende en vooral ook toegankelijke 
bronnen als woordenboeken niet helemaal heeft benut. Een antwoord op die 
vraag heb ik niet.
Uit vergelijkingen tussen de bronnen en het Lexicon Frisicum blijkt dat 
Halbertsma een slordig citeerder is, terwijl hij juist beweert dat hij dat niet is 
(Halbertsma 1865a:370-371). Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum zo vaak niet 
aan zijn bronnen, dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit het 
woordenboek te citeren. Ook worden in het Lexicon Frisicum bronnen vaak niet, 
of onduidelijk, aangegeven. Dat maakt dat de gebruiker zich niet, of moeilijk, 
tot de bronnen kan wenden, waardoor het Lexicon Frisicum lang niet altijd aan 
de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid kan voldoen.
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5 J. H. Halbertsma: Sexual Language and the
  
  Lexicon Frisicum55

5.1  Introduction
In many societies, sexual language is taboo and treated in a special way. To a 
lexicographer this means that the ideas of a particular society should be taken 
into account when it comes to incorporating sexual language into a dictionary 
(Radtke 1990:1194). Béjoint (2000:133) implies that lexicographers actually do 
so, when he says that ‘all dictionaries reflect the dominant values and ideas of 
the societies that produce them.’ According to Béjoint (2000:136), that is exactly 
what dictionary users want: ‘they want their dictionary to transmit what is 
generally thought to be good or bad in the society in which they live. They want 
their dictionaries to mirror the likes and dislikes of the society as a whole.’ For 
merchandising reasons, publishers often object to including sexual language 
in their dictionaries (Radtke 1990:1194). We may conclude from Radtke and 
Béjoint, that the contents of a dictionary are, for the most part, determined 
by the intended audience. Related arguments are made by Radtke (1990:1194), 
who refers to Dornseiff ’s thematic dictionary (1933) that, following Boissiere 
(1862), has a supplementary volume that contains sexual language and is meant 
to be used by scholars. Schweickard (1997:305) mentions an Italian dictionary 
by Ballesio (1898), which has an appendix that, for the sake of decency, lists 
sexual language that was not deemed fit to be included in the regular text. 
Radtke (1990:1195) states that up to the beginning of the nineteenth century, 
sexual language was included in general dictionaries, usually without any 
labels whatsoever. Systematic labeling of vulgar language came into use 
towards the end of the eighteenth century, and then into wider use in the 
nineteenth century. Radtke believes that this represents a development 
towards an increasing standardization of language. In France, Lebsanft 
(1997:117) recognizes a phase in the development of taboo in which, since 
the Renaissance, an ever more rigid standard of civilized language came 
into being, which reached its absolute peak in the middle of the nineteenth 
century. Schweickard (1997:304) shows that some nineteenth century Italian 
dictionaries were reluctant to include embarrassing words. Yet, Schweickard 
argues, it is too simple to conclude that by definition nineteenth century 

55  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2006), J.H. Halbertsma: ‘Sexual Language and 
the Lexicon Frisicum (1872)’, in: Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America 27, 
pp. 21-35.
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Italian dictionaries are less liberal than modern ones. Schweickard’s case in 
point is the Dizionario Della lingua italiana (Tommaseo/Bellini 1865-1879), which 
to a considerable extent manages to reconcile the ever prominent nineteenth 
century puristic-educational elements and the philological urge to provide a 
listing of the lexicon that is as complete as possible. As a result the Dizionario 
includes a remarkably complete collection of delicate language material. So 
it is not so much the contemporary moral ideas as it is the basic attitudes of 
the lexicographer in question (and that of his publisher) that determine the 
contents of a dictionary (Schweickard 1997:304-305).
This point may be illustrated by a letter that the German linguist and 
lexicographer Jacob Grimm wrote to Matthias De Vries in 1852 (Soeteman 
1982:38). De Vries was editor-in-chief of the Woordenboek der Nederlandsche Taal, 
and Grimm wrote him to ask some questions about taboo words. Grimm’s basic 
attitude toward sexual language and the dictionary becomes apparent from the 
way he introduced his questions: ‘Der lexicographer und grammatiker müssen 
alle wörter gleich wichtig und heilig sein, folglich auch, die an sich unschuldigen 
obscoenen.’ There appeared to be a difference of opinion between Grimm and 
De Vries. The latter wanted to use the Dutch dictionary to improve and to purify 
the Dutch language, by excluding, among other things, indecent and uncivilized 
language. Halbertsma did not like this at all and complained to Grimm 
concerning Matthias de Vries’ plans. This was in 1858, six years after Grimm 
had told De Vries how a lexicographer should view obscene words. Halbertsma 
wrote to Grimm to say how pleased he was to see that Grimm did include 
obscene words in his dictionary, because obscene words usually are among the 
oldest in a language (Sijmons 1885:28-29). When volume I of the Woordenboek 
der Nederlandsche Taal was published, it appeared that De Vries had changed his 
mind. In his preface (1882:XLV- XLVI) he acknowledged that Grimm was right 
when he said that words in themselves are pure and innocent.
Mathijsen (2002:21-94) describes sexuality as a social problem in nineteenth 
century Holland. She shows that there was a double moral standard where 
sexuality was concerned. Extramarital relations were tolerated, for men that is, 
and sometimes even considered necessary. Prostitution was state controlled, 
but female sexuality was under a taboo. Mathijsen found that there were hardly 
any allusions to sexuality in personal letters written by women, whereas men 
used to write each other rather frank letters. Higher literature showed the 
official moral standard by not entering into sexual detail. Everything that 
crossed the line had to be kept hidden. There existed pornography in those 
days, but when, in the eighteen sixties, the first novels that ignored the sexual 
taboo were published, they met with a wave of criticism in the moralist press. 
Halbertsma’s conviction that a dictionary should openly deal with sexual 
language was obviously not in accordance with the prevailing ideas about 
sexuality. He did not really have to worry about that, which he probably would 
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not have done anyway, because the Lexicon Frisicum was not meant for the 
Dutch general public. He knew that the Latin metalanguage of his dictionary 
would not be beneficial to the sales in Friesland, or in the Netherlands. Right 
from the beginning, the Lexicon Frisicum aimed at a European expert audience 
of (comparative) linguists of Germanic languages.

5.2  The Lexicon Frisicum
Halbertsma’s dictionary and the manuscripts upon which it is based contain, 
as might be expected, many words and expressions in the field of sexuality. 
Buma (1969a:107) noted that there were so many words and expressions for 
sleeping with a woman included in the Lexicon that one was inclined to think 
that Halbertsma took personal pleasure in amply discussing and including 
precisely this kind of language in his dictionary. Every now and then, his 
choice of examples would indeed seem to support the idea that Halbertsma 
simply enjoyed referring to sexual matters in his dictionary.
In the entry BAAS, ‘boss’, for instance, the first example is a proverb: Dy to lang 
fár feint thjinje hawwe dien as hja baes wirde, qui adolescentes nimis diu venerem vagam 
coluerunt mariti sunt effutiti (‘young men who sleep around too much will have 
fucked themselves exhausted by the time they become husbands’). The entry 
BLED (‘page, leaf of a book’) has four examples, the first of which is: It boekje 
mei twa bledden, pudendum muliebre (‘female genitals’). This is preceded by tropice, 
which may be translated as figurative or metaphorical. The second example, Hy 
studjerret to folle yn it boekje mei twa bledden, means ‘he studies too much in the 
book with two leaves,’ i.e., he is having too much sex (nimium dat veneri vagæ).
Halbertsma often worked by way of association; very many articles contain 
example sentences and references that are only remotely related to the entry 
word, and often these seem totally out of place. The entry busjild, modern 
spelling bûsjild, is a fine example of Halbertsma’s way of working:

bus-jild, n. Ang. pocket-money, Nl. zakgeld, nummi aliquot quæ quisque secum 
habet. Figurate, vis procreatrix genitalium viri, Di âlde stakker trouwt my 
dær ien flink jung frommis ind hy hat nin busjild. Figura latet in scroto, quod 
Frisii di sek, sacculum, nuncupant. Confer Ags. puse, f. marsupium, Alam. 
phoso, idem, Isl. Puss, m. marsupium, vulva equarum, F. pus, cg. cunnus.

Bûsjild is pocket money in British English (roughly pocket change in American 
English), and the Dutch equivalent is zakgeld. Perhaps prompted by Dutch zak, 
which is also short for klootzak, ‘scrotum’, Halbertsma gives as a figurative sense 
of busjild: vis procreatrix genitalium viri (‘the male organ’s ability to reproduce’), 
illustrated by the example Di âlde stakker trouwt my dær ien flink jung frommis ind 
by hat nin busjild. This may be translated ‘that poor old bastard is marrying a 
strapping young woman and he has no pocket money.’ The figurative meaning, 
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Halbertsma explains, is (hidden) in the scrotum (figura latet in scroto), which the 
Frisians call di sek, sacculum, ‘little bag.’ Sek, by the way, can also be short for kloatsek, 
‘scrotum.’ Halbertsma then refers the reader to Anglosaxon puse, marsupium, i.e. 
‘pouch’ or ‘purse’, and Old High German phoso, which has the same meaning, as 
has Icelandic pus, which has an extra meaning, namely volva equarum, ‘vulva of a 
mare’, which probably brought Frisian pus (modern spelling poes), cunnus (‘vagina’), 
to Halbertsma’s mind. So he goes from pocket money to vagina in just ten lines! 
Though the etymology of pus, cunnus is probably correct,56 Halbertsma need not 
have mentioned it here. If at all, he should have mentioned it s.v. BUSE, ‘pocket’, 
which he did not; s.v. bûse he refers instead to Old English hose, ‘a hollow.’
Buma (1969a) is not the only one who thought that Halbertsma had a great personal 
fancy for sexual language. Kalma (1969b:45-46) concludes from Halbertsma’s 
published and unpublished scholarly and literary material, and that of his brothers 
Eeltje and Tjalling for that matter, that the three were all very interested in sexual 
matters. It is true, Kalma says, that Halbertsma does not use explicit language 
when dealing with sexuality, but it is equally true that he very often refers to things 
concerning sexuality — so much so, observes Kalma, that one cannot but conclude 
that Halbertsma had a more than average interest in sexual matters.

5.3  Halbertsma and the Frisians
Kalma’s (1969b:45-46) observations were prompted by a Romantic and rather 
chauvinist paragraph in Halbertsma (1841:25) in which he claims that slavery would 
inevitably introduce disgusting and rude vileness into the language of any people. 
The Frisians had never been slaves, and the freedom of the Frisians had done great 
service to the Frisian language.57 They freely and naively called everything by its 
name. The only exceptions were dirty objects,58 diseases, and matters concerning 
procreation, for which the Frisians always used euphemisms. Halbertsma held 
this point of view all his life. In 1827 he had remarked that the delicacy of 

56  ‘Pussy as a slang term for the female pudenda is thought to derive ultimately from 
Low German puse ‘vulva’ or Old Norse puss ‘pocket, pouch.’ It does not occur in English with 
a sexual meaning until the 19th century; prior to that it had been used to refer to women in 
general (16th century)’ (http://www.takeourword.com/pt.html).
57  A few lines further on, Halbertsma expresses his conviction that the pure mind of 
the Frisians may be traced to chastity, protected by the forefathers as the primary virtue by 
means of hideous punishments. In all histories, he says, the Frisians are praised for their 
chastity and considered superior to any other people. This contrasts sharply with Mathijsen 
(2002:66), who claims that the Frisians were well known for their frivolity, and she refers to 
the diary of a nineteenth century Dutch writer who observed that the Frisian women, re-
served and chaste as they might look, went around in hordes to offer themselves to anyone 
looking for lust.
58  This is a literal translation of vuile voorwerpen. Halbertsma is probably here referring 
to products of excretion.
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expression of the seventeenth century Frisian poet Gysbert Japiks (1603-1666), 
whom he greatly admired, was a virtue of the Frisian national character rather 
than of Japiks himself. This was evident from the fact that the Frisian language 
had many euphemistic terms for the sexual organs and our lower, bestial needs. 
Every Frisian not wishing to be deliberately rude would always make use of 
these euphemisms. Halbertsma admits that the Frisian national character is 
neither polite nor considerate. Still, people who cursed and swore or used 
filthy language were exceptions to the Frisian national character (Halbertsma 
1827b:308). Some years prior to his death he wrote of how the language of a 
Frisian people neither capable nor desirous of disguise called everything by 
its name but for things that might offend a chaste audience. For no single 
aspect of sexual reproduction existed for which the language did not have a 
euphemism (Halbertsma 1865b:8).
Frisian was barely a written language in Halbertsma’s day, so he had to collect his 
language material directly from the people; this, of course, fitted in nicely with his 
ideas about language and linguistics. Thus, where Modern Frisian is concerned, 
the Lexicon is based largely upon spoken language. Halbertsma interviewed 
people and jotted down interesting, strange, and dialectal linguistic usage in his 
notebook. He preferred to interview illiterate people. A farmer with a fine head, 
who never read, and chatty old women who could not tell A from B were his best 
informants (Halbertsma 1862a:259-260). So was all the sexual language cited in 
his dictionary fished from such uneducated farmers and talkative old women? 
Some, perhaps, but surely not all. In his hunt for words, Halbertsma met with 
much distrust, especially when people did not know him. He was aware that 
people warned each other of him, as an interrogative, mysterious stranger. It 
would seem unlikely, then, that Halbertsma’s farmers and old women felt free 
to discuss sexual matters with him. The twenty-three notebooks that have come 
down to us contain, indeed, hardly any notes on sexual matters. It would seem 
safe to assume that Halbertsma could draw on a large stock of sexual language 
of his own, which would do justice to his reputation. Kalma (1969b:46) suggests 
that Halbertsma’s preoccupation with sexuality was so strong that his mind was 
constantly looking for new words and expressions for sexual matters.

5.4  Degree of Offensiveness
Sexual language is not by definition obscene, offensive or taboo. The Lexicon 
does not itself always tell us which words were offensive and/or taboo in 
Halbertsma’s day. In a number of entries, words and expressions are referred 
to as being obscene, euphemistic, or trivial. But the dictionary is not very strict 
with its labels. S.v. BITHJINJE (modern spelling betsjinje), ‘serve,’ the phrase 
inire fæminam, ‘enter a woman,’ is labeled figurative or metaphorical, whereas 
concubitus, ‘sleeping with someone,’ is a euphemism s.v. the corresponding 
noun bithjinning, ‘servitude’ (modern spelling betsjinning).
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Adams (1982:2) gives a rule of thumb, one might say, for obscene language: ‘A 
language will generally have a set of words which can be classified as the most 
direct and obscene terms for sexual parts of the body and for various sexual 
and excretory acts. As a rule, basic obscenities have no other, primary, sense to 
soften their impact. They are unusable in polite conversation, most genres of 
literature, and even in some genres which might be thought obscene in subject 
matter.’59 There was not much contemporary or older literature in Halbertsma’s 
day, and contemporary literary citations in the Lexicon Frisicum are scarce. The 
dictionary does contain citations from (mostly legal) Old Frisian sources and 
from the work of the seventeenth century poet Gysbert Japiks, but on the whole 
the dictionary is based on oral language. We have seen that Halbertsma preferred 
to interview uneducated, illiterate people. Adams’ notion of polite conversation 
may be defined as conversation that is marked by consideration for others, tact, 
and observance of accepted social usage (cf. the American Heritage Dictionary 
2000). What is considered accepted social usage may differ according to the social 
class that the interlocutors belong to. Yet it seems reasonable to assume that 
polite conversation is free from coarseness or vulgarity in all social classes, even 
if ‘in the spoken language public taboos are not so influential’ (Adams 1982:225). 
Still, if we assume that the lower classes may be more tolerant towards sexual 
language, we cannot simply take it for granted that the (spoken) language of the 
lower classes is obscene or coarse (cf. Adams 1982:215).
When we apply Adams’ rule to single out basic obscenities in the Lexicon 
Frisicum, we find very few indeed, and then only in the microstructure. Examples 
are skite (‘to shit’), kloatsek (‘scrotum’), and pisje (‘to piss’). Only kloatsek may be 
classified as sexual language. Moreover, pisje does not really belong to this list. 
Forty years ago pisje was still considered a completely inoffensive word, while 
nowadays most Frisians will not use it; it has become offensive to their ears, 
which shows that we have to be very careful not to judge nineteenth century 
Frisian by today’s standards.
It is hard to determine the degree of offensiveness of words and expressions 
dealing with sexuality in the first half of the nineteenth century. Moreover, 
what is offensive to the higher classes may not be so among the lower classes. 
The nineteenth century Frisian readers of the Lexicon would have belonged to 
the higher social classes, and many would probably have indeed been offended 
by its frankness. In a lecture delivered to the rather elitist Frisian Society in 
the winter of 1857-1858, a speaker observed that the higher classes did not 
speak Frisian and consequently neither did they read Frisian. As a result, the 
people who wrote in Frisian were aiming their words at the lower classes 
and therefore strove to use so-called naive, often all but decent, expressions. 

59  Adams remarks in a footnote that ‘they may of course in origin have been metaphori-
cal, but metaphors often fade.’
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The speaker thought that such behavior was bound to denigrate the Frisian 
language rather than to elevate it (cf. Breuker 1981a:75). He may have here had 
in mind Halbertsma, who, with two of his brothers, wrote popular stories in 
Frisian to promote and preserve the Frisian language.
What we would like to have is contemporary evidence as to the degree of 
offensiveness of certain words and phrases lacking a usage label in the Lexicon. 
Such evidence is scarce. At the request of the French prince Louis Bonaparte, 
Halbertsma translated the Gospel according to St. Matthew into Frisian 
(Halbertsma 1858). Halbertsma (1865b:13) made clear that he used the language 
of his fine-headed farmers in this translation. At the same time, he said that he 
had tried to avoid language that might offend delicate ears. So we may assume 
that the language of his Matthew translation falls within the broad scope of 
generally acceptable euphemistic terms that Frisian is supposed to have in the 
field of sexuality (Brouwer 1997:73). Brouwer (1997:74) showed that Halbertsma 
in his manuscript replaced the verb brûke, ‘to use’, in Matthew chapter 1, verse 
25 with the verb besliepe, ‘to sleep with.’ This was probably because he did not 
consider it fit to say that Joseph used Maria; but he did not see any problem 
in including the phrase ‘to use a woman’ in the Lexicon Frisicum, without any 
classification as to its acceptability.

5.5  Latin
Adams (1982:9) says that ‘the basic obscenity for the male organ was mentula.’ It 
was so obscene a word that ‘Cicero was not prepared to use mentula openly in 
his discussion of obscenity.’ Adams goes on: ‘By the time of Cicero, penis [‘tail’] 
had lost its literal sense; it is likely that some speakers did not interpret the 
sexual meaning as metaphorical.’ Interestingly, in the Lexicon, penis is used to 
refer to names for the male sexual organ of animals, and the obscenity mentula 
to that of human beings, even in the case of a neutral word like ding ‘thing.’ 
Does this mean that Halbertsma was more sensitive to sexual language than 
one would consider appropriate on the basis of his reputation and his scholarly 
point of view? To be able to decide this, we would need to know whether or 
not he was aware of the difference between penis and mentula, which we do 
not. Yet Halbertsma does not always seem to be entirely comfortable when he 
notes down sexual words in his own manuscripts. The metalanguage in the 
manuscripts is Dutch, but Halbertsma often switches to Latin when it comes 
to words that denote sexual activity or refer to sexual organs.60

60  Cf. Jacob Grimm, who in the preface to his dictionary remarks that the Latin lan-
guage is useful in explaining lewd words. Through Latin, one can be less explicit and as 
it were disguise the meaning of such words: ‘Nicht zu verachten ist auch, dasz durch den 
gebrauch der fremden sprache,’ i.e., Latin, ‘die erklärung der unzüchtigen wörter löblich 
verdeckt und dem algemeinen verständnis gewissermaszen entzogen wird’ (1854, column 
XLI).
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There is one notable omission in the Lexicon Frisicum. In his letter to 
Grimm, Halbertsma referred to the crimen nefandum, the unspeakable crime, 
or homosexuality, which according to Halbertsma was regarded as the 
ultimate abomination. Mathijsen (2002:16) and Hekma (2004:39) confirm 
that homosexuality was indeed not spoken of in nineteenth century Holland, 
though there was the occasional scandal. Hekma (2004:39) points out that 
homosexuality was a crime in the Netherlands until 1811, when the sodomy 
law was abolished. Maybe this explains why Halbertsma did not include words 
referring to homosexuality in his dictionary, but, according to his lexicographic 
principles, should have. Apparently homosexuality fell under so strict a taboo 
that even Latin was not distant and formal enough to deal with it.

5.6  Conclusion
As linguist and lexicographer, Halbertsma considered obscene words as good 
as any. Consequently, one would expect him to include sexual language in 
his dictionary, which he did. Indeed, there are so many sexual words and 
expressions in the Lexicon Frisicum that Buma (1969a) thought that Halbertsma 
had a strong fancy for sexual language. Kalma (1969b), on the basis of his 
published and unpublished works, concluded that Halbertsma had a more 
than average interest in sexuality. As a Romanticist and Frisian chauvinist, 
Halbertsma considered the Frisians a very noble and decent people who would 
never use downright offensive language, but would always prefer euphemisms. 
To Halbertsma, much of the sexual language he cites in the Lexicon Frisicum is 
probably acceptable euphemism, though the dictionary itself does not provide 
much information as to the degree of offensiveness of words and expressions 
referring to sexual matters. Halbertsma’s image of the Frisian people somehow 
seems to clash with his own image as someone who eagerly refers to sexuality 
in so many of his works. The latter image is so strong that I am inclined to 
think that the Lexicon Frisicum reflects Halbertsma’s keen interest in sexuality 
at least as much as his lexicographic and linguistic principles. Yet he also 
shows a somewhat ambivalent attitude towards sexual language. While he 
amply includes sexual language in his personal lexicographic manuscripts, 
he uses Latin rather than Dutch to translate and/or explain it. So even given 
that obscene words are as good as any, Halbertsma (instinctively?) treated 
them differently. Maybe the Lexicon Frisicum would not even have contained 
so many sexual words and expressions had its metalanguage not been Latin. 
Whatever his reasons for including so much sexual language in his dictionary, 
Halbertsma did include in it a rich collection of words and phrases referring 
to sexuality.
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6 De metataal van het Lexicon Frisicum61

6.1  Inleiding
Halbertsma presenteert in het Lexicon Frisicum niet alleen het moderne Fries, 
maar alles wat hij geografisch en temporeel als Fries beschouwt. Daarbij is 
het woordenboek gericht op een internationaal publiek van taalkundigen en 
andere geleerden. Het Lexicon Frisicum zou men op grond daarvan kunnen 
beschouwen als een zogenaamd gesamtsprachbezogen woordenboek. Dergelijke 
woordenboeken, zoals het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT), het Oxford 
English Dictionary (OED) en het Deutsches Wörterbuch (DWB), zijn in de regel 
verklarende woordenboeken. Meestal is de verklarende taal, ook wel metataal 
genoemd, van een dergelijk woordenboek gelijk aan de standaardlandstaal. 
Dat betekent Nederlands voor het WNT, Engels voor de OED en Duits voor het 
DWB. Het Lexicon Frisicum wijkt wat dat betreft af, want het verklaart het Fries 
niet in het Nederlands (of het Fries), maar in het Latijn.
Halbertsma’s keuze voor het Latijn heeft tot een aantal negatieve reacties 
geleid. Het Latijn werd als een anachronisme beschouwd, de verminderde 
toegankelijkheid van het woordenboek werd betreurd en er werd gewezen op de 
ontoereikendheid van het (klassieke) Latijn als verklarende taal voor moderne(re) 
talen. In dit hoofdstuk belicht ik Halbertsma’s argumenten om voor het Latijn 
te kiezen. Eerst ga ik na wat de positie van het Latijn als wetenschapstaal in de 
negentiende eeuw was en kijk ik naar het gebruik van het Latijn in contemporaine 
woordenboeken. Tenslotte bespreek ik de lexicografische consequenties van de 
keuze van het Latijn als metataal voor het Lexicon Frisicum.

6.2  Latijn als wetenschapstaal
Het Latijn is ook in Nederland lang de taal van de wetenschap geweest. Roelevink 
wijst er in haar artikel over Latijn in het achttiende- en de negentiende-
eeuwse Nederlandse universitaire onderwijs op, dat nog in 1815 bij Koninklijk 
Besluit werd voorgeschreven dat professoren, met enkele uitzonderingen, zich 
op de universiteiten van het Latijn moesten bedienen (Roelevink 1990:38). 
Dissertaties moesten in het Latijn worden geschreven. In de praktijk, betoogt 
Roelevink (1990:33-34), werden de verplicht in het Latijn uitgesproken oraties 
door veel studenten, en zelfs door hoogleraren, nauwelijks begrepen. De eens 

61  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2008), ‘Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon 
Frisicum (1872)’, in: De Vrije Fries, pp. 167-188. Zie voor een Engelstalige versie Dykstra (2010).
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zo sterke positie van het Latijn in de wetenschap begon in Nederland langzaam 
maar zeker af te brokkelen. Reeds in de tweede helft van de achttiende eeuw 
correspondeerden professoren onderling steeds vaker in het Nederlands en in 
het mondelinge verkeer is dat waarschijnlijk niet anders geweest62 (Roelevink 
1990:35). De zeventiende- en achttiende-eeuwse internationale doelgroep van 
Nederlandse geleerde werken was ‘blijkbaar het Latijn nog wel voldoende 
machtig’, zegt Roelevink (‘ibid.), ‘aangezien auteurs en uitgevers zich daarvan 
vaak bleven bedienen.’ ‘In de achttiende eeuw’, brokkelde ‘de actieve beheersing 
van het Latijn’, volgens Roelevink (1990:36), ‘internationaal nog veel sneller af 
[...] dan de passieve. De Verlichte wetenschap bediende zich principieel van de 
landstalen, ten behoeve van allen die zich wilden laten beschaven.’ Ze komt tot 
de conclusie dat ‘ook de wendbaarheid van het Latijn als taal van wetenschap 
nog verder af(brak). Op den duur werd de kloof tussen nieuwe terminologie 
en latiniteit, de worsteling om helderheid gepaard aan schoonheid, ook in het 
universitaire onderwijs te groot. Al met al werd de functie van het Latijn als 
geleerd paspoort steeds verder beperkt.’ Bij de wet op het Hoger onderwijs 
van 1876 werd het Latijn als verplichte voertaal aan de universiteiten formeel 
afgeschaft (Roelevink 1990:39).
Als communicatiemiddel verloor het Latijn in de eerste helft van de negentiende 
eeuw ‘internationaal prestige. De wereldwijde wetenschapsbeoefening vond 
plaats in de moderne talen’ (Roelevink 1990:40)63. Het is dan ook geen wonder 
dat J. van Leeuwen op 10 maart 1838 aan Halbertsma schrijft: ‘Ik zie [...] dat 
uw woordenboek geheel in ‘t Latijn is, dit is zoo goed zoo kwaad in onze 
Stoomtijden’ (Tresoar 6158 Hs). Eekhoff (1873:60) ergert zich in zijn in 1869 
uitgesproken necrologie van Halbertsma duidelijk aan diens keuze voor het 
Latijn. Hij denkt dat veel Friezen zich met hem

[...] dáárover zullen beklagen, dat de bewerker de vertaling en 
woordverklaring alleen in het Latijn geschreven en de Nederduitsche 
beteekenis der woorden bij het drukken weggelaten heeft, in weerwil deze 
laatste er bij was geschreven in de Handschriften A en B, in het testament 
vermeld. Het zal hen bedroeven, daarin weder een zijner caprices te zien, 
waarop hij zoo dikwijls jagt maakte, als hij voor zijne bewerkingen andere 
vormen koos dan die zijner geestverwanten. [...] [H]et (is), alsof de schrijver 
zijn werk alleen voor geleerden en voor buitenlandsche bibliotheken 
bestemde, zonder acht te geven op de groote ontwikkeling van den lust 

62  Volgens Noordegraaf (1999:350) begon rond 1770 het Latijn al ‘in de correspondentie 
en in de onderlinge gesprekken van de Nederlandse klassieke filologen […] voor het Neder-
lands […] te wijken.’ 
63  Maar Jacob Grimm schreef in juni 1810 nog wel een Latijnse brief aan Hendrik van 
Wyn en Leerssen (2006:23) merkt daarbij op dat het Latijn in die tijd de ‘geleerdentaal’ was.
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voor taalstudie, welke zich, vooral op zijn voortgang, in Friesland zelf onder 
ongeleerden heeft geopenbaard, en welke hij had behooren te bevredigen 
en niet voor het hoofd te stooten. Daar het getal geleerden, die hier werk 
maken van taalstudie, gering is, zoo zullen weinige Friezen genot kunnen 
hebben van een arbeid over hunne taal [...].64

Latere beoordelaars van het Lexicon Frisicum, zoals Buma (1969a:103), wijzen ook 
op de uitstervende gewoonte om geleerde werken uit te geven in het Latijn. 
Sybrandy (1969b:136) zegt in zijn artikel over het Latijn in het Lexicon Frisicum 
terecht dat een woordenboek in het Nederlands in Halbertsma’s tijd al niets 
bijzonders meer was. Hij wijst in dat verband op Weilands elfdelig Nederduitsch 
Taalkundig Woordenboek (1799-1811). Tjalling Halbertsma schrijft in het 
voorwoord van zijn vaders woordenboek zelfs dat het Latijn op sterven na dood 
is (Halbertsma 1872:VI; zie p. 257). Muller (1938:110) verbaast zich over de Latijnse 
rectorale rede uit 1874 die zijn leermeester Matthias de Vries gehouden heeft ‘in 
een tijd toen dit reeds lang niet meer in zwang was.’ Van der Sijs (2004:39) geeft 
aan, dat het Latijn als voertaal van in Nederland gedrukte boeken al in de eerste 
helft van de achttiende eeuw sterk aan het afnemen was65. Toch was het voor 
filologen in die tijd niet ongewoon om in hun publicaties het Latijn te gebruiken. 
Leerboeken voor talen verschenen nog wel in het Latijn, zoals bijvoorbeeld de 
Hebreeuwse (1831-1833) en Arabische (1835) grammatica’s van Taco Roorda. De 
Belgische filoloog Jan Hendrik Bormans (1801-1878) publiceerde in 1836-1837 
een studie over Mone’s editie van de Ysengrimus en hij deed dat volgens Leerssen 
(2006:141) in het Latijn, omdat hij ‘tot de grote strenge traditie van ouderwetse 
tekstwetenschappers gerekend wilde worden.’ Een bepaalde status had het Latijn 
dus toen nog wel. Buma (1969a:103) wijst op M. Heyne die nog in 1864 zijn studie 
over de Oudfriese stafrijmen in het Latijn publiceerde.

6.3  Latijn in woordenboeken
Jacob en Wilhelm Grimm, tijdgenoten van Halbertsma, gebruikten het Latijn 
ook in hun Deutsches Wörterbuch. Jacob Grimm spreekt in zijn voorwoord 
geringschattend over eerdere woordenboekschrijvers, die nodeloos energie 
staken in saaie definities van zulke bekende voorwerpen als een tafel, waar ze 
met één Latijns woord, namelijk mensa, toe hadden gekund. Grimm (1854:xl) 
vond het Latijn, ‘die bekannteste und sicherste aller sprachen’, bij uitstek 
geschikt voor zijn definities, maar daarbij moet opgemerkt worden dat hij er 
niet echt op uit was om de betekenis van de lemmata logisch en consistent 

64  Aant. 11a (deze noot hoort bij Eekhoff (1873:26), maar wordt daar niet aangegeven).
65  Van der Sijs laat zien dat de totale boekenproductie tussen 1700 en 1749 ongeveer de 
helft is van die tussen 1650 en 1699, terwijl het aandeel Latijnse boeken in dat zelfde tijdperk 
vier keer zo klein is geworden, ‘wat de afkalvende positie van het Latijn demonstreert.’
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weer te geven (Reichmann 1991:316-318).66 Grimms keuze voor het Latijn als 
beschrijvende of verklarende taal stuitte op kritiek van vakgenoten en de vraag 
of het Latijn in de negentiende eeuw nog wel de meest geschikte beschrijvende 
taal was voor een woordenboek, kwam naar aanleiding van het Deutsches 
Wörterbuch regelmatig aan de orde (Kirkness 1980:186f, 210f ).
In 1864 verscheen de eerste aflevering van het WNT. Hoofdredacteur Matthias 
de Vries heeft de opzet van zijn woordenboek besproken met de gebroeders 
Grimm, maar hij heeft hun keuze voor het Latijn niet gevolgd (De Vries 
1882:lxii). Voor het WNT koos hij het Nederlands als beschrijvende taal. De 
Vries achtte het Latijn juist niet geschikt om te gebruiken in een woordenboek 
dat bestemd was voor ‘de geheele beschaafde natie’ (De Vries 1882:lxiv). Verklaart 
men de betekenis ‘in het Latijn’, zegt De Vries, 

het zal menigeen afschrikken, menigeen ook, die inlichting zoekt, in 
verlegenheid laten. Daarenboven is aan het gebruik van die vreemde 
taal een tweeledig gevaar verbonden. De woordenboekschrijver zelf kan 
zich licht vergissen in de ware kracht eener Latijnsche uitdrukking, en 
door het bezigen van een verkeerden term onwillekeurig den lezer op 
een dwaalspoor brengen. Of weet hij, volkomen voor zijne taak berekend, 
altijd het juiste woord te kiezen, wie verzekert hem, dat de lezer, die 
misschien een minder fijn Latinist is, dit in denzelfden zin zal opvatten? 
Hoeveel abuizen kunnen niet woorden veroorzaken als cadaver, continuo, 
perpetuus en dergelijke, die veelal onjuist worden verstaan! Waarom tot 
zulke misvattingen aanleiding te geven, terwijl men in zijne eigene taal 
terstond door iedereen wordt begrepen? (De Vries 1882:lxiv)

De Vries spreekt zich duidelijk uit voor een Nederlandstalige doelgroep. Het 
woordenboek ‘moet voor iedereen verstaanbaar zijn, ook al heeft hij geene 
classieke opvoeding genoten.’ Hij stelt vast dat men in het DWB, vooral in het 
door Jacob Grimm bewerkte gedeelte, ‘geene bepaling van de beteekenis der 
woorden (vindt), hier en daar slechts eene vluchtige aanduiding. [...] Bij elk woord 
wordt eenvoudig de overeenkomstige Latijnsche term of eene zinverwante 
Hoogduitsche uitdrukking opgegeven.’ Hij benadrukt dat niemand beter dan 
Grimm de behoeften van zijn doelgroep, de ‘Duitsche natie’, kon beoordelen 
en hij valt Grimms methode dan ook niet aan. Volgens hem verlangen de ‘meer 

66  Grimm verdedigt in het voorwoord van band twee van het DWB het gebruik van het 
Latijn door te wijzen op oudere Duitse woordenboeken, die ‘wörter und phrasen lateinisch 
wiedergeben und dasz es daran liegen musz ihre oft treffend gewählten ausdrücke zu 
behalten und anzuführen’ (zie: Dückert 1987:39). Grimm veronderstelt dat twee-derde van de 
Duitse gebruikers van het DWB het Latijn begrijpt, de rest kan zonder moeite de betekenis 
van een woord uit de rijkelijk aanwezige voorbeelden opmaken. In een woordenboek met veel, 
op betekenis geordende, voorbeelden, zoals het DWB nastreeft, zijn betekenisomschrijvingen 
eigenlijk helemaal niet nodig (Brief uit 1860 aan uitgever Hirzel, zie: Kirkness 1980:210).
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practische Nederlanders [...] van het Woordenboek meer stellige onderrichting. 
Zij willen dat de schrijver hen voorlichte, hun te gemoet kome met de vruchten 
zijner ervaring’ (De Vries 1882:lxii). De Vries heeft serieuze bedenkingen tegen 
Grimms manier van verklaren. Het was hem ‘meer dan eens [...] gebeurd’ dat het 
woordenboek van Grimm hem in de steek liet, ‘aangaande de juiste beteekenis 
van een Hoogduitsch woord’ (De Vries 1882:lxiii)67. Toch was De Vries (1882:lxiv) 
van mening dat ‘er geenerlei bezwaar’ tegen het Latijn als metataal zou bestaan, 
wanneer de doelgroep van een woordenboek alleen uit geleerden bestond.

6.4 Metataal en doelgroep
Halbertsma had al heel gauw besloten dat hij zijn woordenboek in het Latijn 
zou schrijven. In het ‘Voorbericht’ op Het Geslacht der Van Haren’s (1829) schrijft 
hij al, dat een ‘Latijnsch Woordenboek van het Friesch [...], op de inlassching van 
een honderdtal woorden wacht om naar mijn maatstafje voltooid te heten.’ Hij 
maakt dan impliciet ook al duidelijk welke doelgroep hij voor zijn woordenboek 
op het oog heeft. Hij wil namelijk met het woordenboek proberen om ‘in de 
vermeende misslagen der Engelsche, Fransche en Hollandsche etymologisten te 
voorzien’ (Halbertsma 1829: IV). Het Lexicon Frisicum is dus vanaf het begin gericht 
op een deskundig publiek buiten Friesland, ja zelfs buiten Nederland. In 1840 
geeft Halbertsma in Letterkundige Naoogst duidelijk aan wat hij de belangrijkste 
doelgroep voor zijn wetenschappelijke publicaties vindt. Hij draagt zijn bundel op 
aan Charles Octave Castiglioni á Milan voor zijn inspanningen voor het Gotisch 
en de studie van de Germaanse talen. De mensen, schrijft hij, ‘qui etudient les 
langues du Nord d’après la grande méthode de nos jours, entendent également le 
Latin et le Grec et tous les idiomes Germaniques, il suffit de dire, que c’est surtout 
pour eux que j’ai ecrit’ (Halbertsma 1840:IX-X). De belangrijkste doelgroep bestaat 
dus uit de internationale taalwetenschappers van het Germaans. 
Er lijkt een tegenstrijdigheid in Halbertsma’s argumentatie te zitten, want wanneer 
de internationale taalwetenschappers alle Germaanse talen kennen, dan zou 
Halbertsma ook in het Fries of het Nederlands kunnen schrijven, maar dat zijn 
nu juist de beide talen ‘peu connues en Allemagne même’ (Halbertsma 1840: VIII). 
Cnoop Koopmans (1841:478) wijst erop, dat die tegenstrijdigheid een pagina later 
herhaald wordt, wanneer Halbertsma zegt dat ‘zij, die den zin van het Friesch van 
GYSBERT JAPIX of van de taal van den Nederduitschen FERGUT willen vatten, 
onmogelijk het tegenwoordige Nederduitsch kunnen missen, zoodat hij ook 
daarom zijne Aanteekeningen op deze in het Hollandsch geschreven heeft.’

67  Nassau (1858:97) toont zich in zijn beschouwing van het Deutsches Wörterbuch ook geen 
voorstander van het Latijn als voertaal van een woordenboek: ‘In verre de meeste gevallen, houdt 
het nut van de Latijnsche vertaling juist dáár op, waar de behoefte aan voorlichting begint.’ 
‘Velen zijn er daarenboven’, zegt hij een pagina later, ‘in onzen leeftijd, voor wier beschaving een 
beredeneerd woordenboek hunner moedertaal eene behoefte is, maar die geen Latijn verstaan.’

de metata a l van het le x icon fr isicum 



94 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

In de aanloop naar het DWB heeft Jacob Grimm enkele malen het Vocabolario 
degli Academici della Crusca (1612) als voorbeeld genomen. Volgens Haß (1991:555) 
heeft het Vocabolario zelfs een wezenlijke invloed gehad op Grimms denken over 
het DWB (ze verwijst hiervoor naar Dückert 1987:12), onder andere op het punt 
van de anderstalige equivalenten. Grimm beroept zich op een ‘übernational-
europäische Wörterbuchtradition’, wanneer hij in de Kasseler Algemeinen Zeitung 
van 29 augustus en 1 september 1839 het DWB aankondigt. Hij zegt daar dat 
het DWB zo ingericht moet zijn dat het ook ‘von Ausländern gebraucht werden 
könne’ en hij noemt het Vocabolario als navolgenswaardig voorbeeld. Het resultaat 
zal zijn dat ‘endlich mal einem von Deutschen wie von Fremden längst gefühlten 
Bedürfniß abgeholfen (wird).’ Aan taalkundigen buiten Duitsland schrijft 
Grimm in die tijd dat het DWB ook voor buitenlanders bruikbaar zal zijn. 
Aan de Engelsman Kemble schrijft hij bijvoorbeeld dat het DWB, in navolging 
van het Vocabolario, een ‘lateinischer, nöthigenfalls französischer übersetzung 
des wortes’ zal geven, ‘so daß ausländer ohne mühe [...] zurechtkommen 
werden’ (Haß 1991:555, uit Dückert 1987:12). Halbertsma stond dus niet alleen 
in zijn overwegingen om aan een internationale, academische doelgroep 
tegemoet te komen door middel van het Latijn. Hierboven hebben we gezien 
dat Matthias de Vries geen bezwaar tegen het Latijn als metataal zou hebben, 
wanneer de doelgroep van een woordenboek alleen uit geleerden bestond. 
Halbertsma geeft in een handschrift over het Lexicon Frisicum (Tresoar 224 hs, 
p. 8 a/b) aan, dat het niet meevalt om in het Latijn de betekenis van de Friese 
woorden precies weer te geven. In datzelfde handschrift verklaart Halbertsma 
opnieuw waarom hij dan toch voor het Latijn heeft gekozen. Het blijkt dat ook 
in dit document de keuze voor het Latijn te maken heeft met de doelgroep die 
hij voor ogen had. Het doel van zijn taalstudie was ook om van de zuiver Engelse 
woorden, ‘voor zo verre deze niet door de Eng. Etym. tot de naaste wortels zijn 
teruggeleid’, de wortels aan te wijzen in het Fries68. Het Oudengels heeft hij 
ook in zijn studie betrokken. Zo denkt Halbertsma wat nuttigs te kunnen doen 
‘ter opdelving der ware gronden van de Eng. taal, die aan alle einden der aarde 

68  In Engeland werd nogal wat verwacht van Halbertsma: ‘Dr. Bosworth […] tells us that 
his friend Dr. Halbertsma, a native Friesian, now residing at Deventer in Holland, has made 
arrangements for publishing two other works of still greater importance to English philologists 
than Dr. Grimm’s learned German Dictionary. They are of the Low-German stock, and therefore 
closely allied to Anglo-Saxon – the direct parent of English. We allude to a large dictionary of 
the Dutch language, and another of the Friesian. The explanatory part of the former will be in 
Dutch, and of the latter in Latin. [...] He is critically acquainted with English and its dialects, of 
which great use will be made in the derivations of the words. Much is expected from Dr. Hal-
bertsma, as he is not only a Friesian by birth, having an intimate knowledge of all the Friesian, 
as well as all the other German dialects, but for more than 30 years he has been publishing the 
most important works on the Friesian language and literature.’ (Urban 1856:394). Merk op dat het 
voor Bosworth in 1856 al vaststond dat de metataal van het Lexicon Frisicum het Latijn zou zijn.
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bestaat.’ Halbertsma’s doelgroep is daardoor aanmerkelijk breder dan de ‘weinige 
grondige taalbeoefenaars’ van Nederland. Daarmee valt het Nederlands af als taal 
om de resultaten van zijn onderzoek in bekend te maken: ‘De andere natiën 
behoren het te kunnen verstaan.’ ‘Zou ik dan mijne uitlegging in het Hollandsch 
doen?’, zo vraagt Halbertsma zich af, ‘in het Hollandsch zoude het zijn ten opzigte 
van andere landen: ‘barbarus hic ego sum quia non intelliger ulli’ (ik ben hier 
een vreemde (barbaar), omdat ik door niemand word verstaan). Vroeger is dat 
misschien anders geweest, maar tegenwoordig beheersen zelfs de meest geleerde 
Duitse taalkenners het Nederlands niet goed. Met de Engelsen is het al niet veel 
beter gesteld. Halbertsma is zodoende wel ‘gedrongen’ om het Fries in het Latijn 
te verklaren, al verwacht hij dat dat hem in Nederland zeker kopers zal schelen.
Lübben, die het Lexicon Frisicum in 1875 recenseerde, vond dat de voertaal van het 
woordenboek best het Nederlands had kunnen zijn, omdat men van geleerden 
die het Fries bestuderen toch mag verwachten dat ze het Nederlands beheersen 
(Lübben 1875:348). Volgens Sybrandy (1969b:135), een latere beoordelaar van 
Halbertsma’s woordenboek, rechtvaardigt de internationale doelgroep juist 
wel de keuze voor het Latijn als metataal voor het Lexicon Frisicum. Buma 
(1969a:103) kan zich daar tot op zekere hoogte in vinden, hoewel hij uiteindelijk 
Halbertsma’s beslissing betreurt.
Dat enkele wetenschappers Halbertsma vroegen om in het Latijn over het 
Fries te publiceren, zal hem verder hebben gesteund in zijn overtuiging dat 
hij die taal moest kiezen als medium voor zijn woordenboek. B.H. Lulofs 
dringt er op 27 maart ca. 1822 bijvoorbeeld bij Halbertsma op aan, om iets 
over de Friese grammatica te schrijven. Dat zou in het Latijn moeten worden 
geschreven, ‘zoo ware ook buiten ‘s lands hiermede veel eer te behalen’ (zie: 
Folkertsma 1973:132-133). Bosworth drong er niet alleen verschillende keren 
op aan dat Halbertsma’s woordenboek spoedig afgemaakt en uitgegeven zou 
worden, hij sprak zich ook duidelijk uit voor het Latijn als de voertaal voor het 
woordenboek (brief van 19 december 1836, zie: Stanley 1990:449).
De mensen die bezwaar maken tegen het Latijn als metataal van het Lexicon 
Frisicum, maken in feite bezwaar tegen Halbertsma’s keuze voor een internationale, 
wetenschappelijke doelgroep. Eekhoff (1873:60) vindt dat Halbertsma te weinig 
oog had voor de ‘groote ontwikkeling van den lust voor taalstudie’ in de eigen 
provincie. Doordat Halbertsma voor het Latijn heeft gekozen, hadden vooral de 
‘ongeleerden’ in Friesland niets aan het Lexicon Frisicum.69

69  Eekhoff (1873:79) geeft in zijn overzicht van Halbertsma’s publicaties commentaar bij 
een stuk van Halbertsma in De Gids 1856, waarin hij ‘belangrijke onderwerpen behandelt [...] 
met zulk eene rijke belezenheid en smaak, met tusschenvoeging van artikels uit zijn Friesch 
Woordenboek, dat wij het des te meer beklagen, dat dit laatste werk niet in dezer voege, 
maar in het Latijn is gedrukt.’ Halbertsma’s stuk in De Gids bevat niet echt woordenboek-
artikelen. Hij bespreekt daar wel Friese woorden en uitdrukkingen, waarvan sommige later 
ook in het Lexicon Frisicum worden gegeven.
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Jongsma (1933:91) is zestig jaar na Eekhoff van mening dat Halbertsma voor de 
‘gewone’ Fries een korte vertaling in het Nederlands aan de Latijnse vertaling 
of verklaring toe had moeten voegen. Buma (1969a:103) meent dat het Latijn 
in het Lexicon Frisicum veel mensen heeft afgeschrikt. Die ‘mensen’ zijn voor 
Buma de Friezen zelf, want hij vindt dat Halbertsma de ‘heitelânske tael’ had 
moeten gebruiken voor zijn woordenboek. Buma (1969a:103) is van mening dat 
Halbertsma zich ook wat de voertaal betreft had moeten spiegelen aan Jacob 
Grimm. Hij gaat er echter ten onrechte van uit, dat Grimm in eerste instantie 
voor het Duits als enige voertaal van zijn woordenboek heeft gekozen.
Aan het eind van zijn leven blijkt Halbertsma bereid om van het Latijn af te 
stappen, zij het niet van harte. In 1866 schrijft hij aan Verwijs: ‘Ik krijg mijn Fr. 
Lexicon lang niet af; de dood roept mij veel vroeger op [...]. Daar de werkader van 
‘t Fr. Genootschap is gebarsten heb ik Gedeputeerden verzocht, mijn Lexicon 
te vervolgen, waar ik ‘t liggen laat, waartoe zij wel genegen zijn. Wat ik echter 
afwerk gaat zo ter perse, en wat er ligt is een rudis in digesta qui moles70, zowel 
in ‘t Latyn als Hollandsch, tot wier redactio en [in? AD] ‘t Latyn een specialiteit 
als myn persoon onmisbaar is. Daar die waarschijnlijk wel niet te vinden zal 
zijn, zit er niet anders op, dan dat iemand, tamelyk met ‘t Friesch bekend, de 
blaffers volgende de woorden opgeeft en kortelijk in ‘t Latijn (desnoods in het 
Nederlandsch) vertaalt, zonder wijders’ (Tresoar, Familiearchief Telting, 79).71 
Misschien begon Halbertsma, door ervaring wijs geworden, het onmogelijke 
van zijn keus voor het Latijn in te zien.

6.5 De latiniteit van Halbertsma
Hoewel Tjalling er in zijn voorwoord niet aan twijfelt dat het onvoltooide 
woordenboek bij de doelgroep, de viri docti, in goede aarde zal vallen, denkt hij 
toch dat de geleerde heren het met hem zullen betreuren dat zijn vader zich er 
niet tevreden mee heeft gesteld slechts het eigentijdse Fries uit de Nederlandse 
provincie Friesland op te nemen en in het Nederlands te verklaren. Dan zou 
zijn vader zich bovendien niet vergist hebben met zijn Latijn (Halbertsma 
1872:VIII, zie p. 263).
Halbertsma accepteerde zelf overigens absoluut geen kritiek op zijn Latijn. 
Dat blijkt uit een brief die zijn zoon Tjalling op 28 september 1892 schreef aan 
Van Loon. Deze was voorzitter van de begeleidingscommissie van het Friesch 
Woordenboek (1900-1911), dat als een voortzetting van het Lexicon Frisicum kan 
worden gezien. Tjalling is lid van die commissie. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om ook in het Friesch Woordenboek het Latijn te gebruiken. Hij vertelt in 
die brief dat hij zijn vader eens gewezen heeft op enkele Latijnse fouten in diens 
woordenboek. Hij heeft toen aangeboden om het Latijn in de drukproeven na 

70  ‘Een ongeordend zootje.’
71  Goffe Jensma was zo vriendelijk om mij op deze brief te wijzen.
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te kijken en te verbeteren, maar daar kwam niets van in: ‘[...] in plaats van dit in 
dank aan te nemen was mijn vader zeer gepiqueerd op mij, dat ik aanmerkingen 
dorst maken op zijne Latiniteit, waarop hij, evenals velen zijner tijdgenooten, 
zich nogal iets liet voorstaan. Ik heb toen natuurlijk mij verder met de zaak niet 
ingelaten en kwam ook nooit weer eene proef te zien, daar hij deze zorgvuldig 
voor mij verborgen hield.’ Tjalling Halbertsma is ook later niet erg te spreken 
over het Latijn van zijn vader in het Lexicon Frisicum. Wanneer hij Van Loon op 
28 september 1892 een drukproef van het Friesch Woordenboek terugstuurt met 
zijn opmerkingen over het Latijn, dat volgens hem voor het grootste deel uit 
het Lexicon Frisicum komt, zegt hij dat ‘dit [...] noodig herziening eischt. [...] Het 
is goed, dat de Heer Buitenrust Hettema dit wete en zich bij het toevoegen der 
Latijnsche beteekenis niet schroomvallig aan het Latijn van het Lexicon Frisicum 
houde, maar dit aan eene grondige critiek onderwerpe’ (zie: Hoekema 1971:155). 
Buitenrust Hettema was een van de schrijvers van het Friesch Woordenboek. Uit 
een brief van Buitenrust Hettema aan Van Loon van 6 oktober 1892 (Tresoar 
Hs. 45 III c2, zie: Faber 2003a:355) blijkt dat hij zelf ook al gezien had dat het 
Latijn van Halbertsma niet overal even betrouwbaar was. Sybrandy (1969b:137-
138) merkte veel later op, dat het Latijn van het Lexicon Frisicum niet verschilt van 
het andere Latijn van Halbertsma. Volgens Sybrandy hoeft men bijvoorbeeld in 
het stuk over de Lectio Publica (Naoogst II, 371ff ) niet lang te zoeken om dezelfde 
soort fouten tegen te komen als die welke Halbertsma in het Lexicon Frisicum 
maakt.72 Tegenover alle kritiek op het Latijn van Halbertsma staat maar één 
positief geluid, namelijk dat van Eekhoff (1873:22), al heeft die het dan ook maar 
van horen zeggen. Toen Halbertsma in 1836 zijn Leids eredoctoraat kreeg, vertelt 
Eekhoff, bedankte hij de Senaat daar in een brief voor. Volgens Eekhoff heeft 
hij indertijd zelf gehoord dat de mensen in Leiden die brief hogelijk prezen 
‘wegens den voortreffelijken latijnschen stijl.’

6.6  Metataal en betekenisomschrijving
Het hangt van het doel van een woordenboek af, of een woordenboek dat niet 
de brontaal als metataal gebruikt, beschouwd moet worden als een tweetalig 
woordenboek. Van der Sijs (2007:23) zegt bijvoorbeeld dat het woordenboek 

72  Sybrandy noemt bijvoorbeeld ‘foute konstruksjes’, als die ‘yn kol. 7 s.v. ad: id genus 
vasa ynsté fan id genus vasae; yn kol. 28: Postquam forboun mei immunita erat ynsté fan 
mei it perfectum; kol. 106 s.v. antk: Quaestio est num ... formavit ynsté fan de coniunctivus 
formaverit; kol. 278 s.v. biggelje: prosiliunt miserae viduae lacrimae = de triennen ‘sprin-
gen’ yn de eagen; kol. 472 s.v. bout: rui ano super caput = mei it efterste boppe de holle nei 
ûnderen falle, it “mei” is hjir mei de ablativus werjown!; yn kol. 607: Quaeritur an non ... 
transiit ynsté fan transierit; ensfh.’ Dan zijn er nog ‘de wurden dy’t net ciceroniaenskernôch 
binne’, zoals: ‘kol. 121 s.v. as: molendinum = mounle (post-klassyk); kol. 236 s.v. biar: cerevisia 
(postklassyk)’ en ‘kol. 289 s.v. biliede: campana = liedklok (postklassyk; Halbertsma brûkt ek 
it forlytsingswurd campanula, bygelyks yn kol. 310, s.v. bingelje).’
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van Kiliaan uit 1574, dat toch het Latijn als metataal gebruikte, ‘het eerste 
verklarende woordenboek van het Nederlands [was]. Het Latijn - de toenmalige 
wetenschapstaal - diende niet meer ter vertaling, zoals bij zijn voorgangers.’ 
Gezien zijn doelgroep is het onwaarschijnlijk dat Halbertsma het Lexicon 
Frisicum zelf als een tweetalig woordenboek heeft beschouwd of bedoeld. 
Volgens zijn opvattingen over de (on)mogelijkheid van vertalen van de ene taal 
in de andere zijn de mogelijkheden van een tweetalig woordenboek beperkt:

[...] elke vertaling is door de algemeene natuur der talen gebrekkig. Het 
woord onzer moedertaal, en de zaak welke het voorstelt, vergroeijen in 
onzen geest tot eene en dezelfde bevatting. Het zinnelijk voorwerp is met 
de voorstelling, welke ons geest er van maakt, in den spraakklank, het 
teeken der voorstelling, vereenzelvigd. Zet er eenen vreemden spraakklank 
als teeken voor in de plaats, en het verband is gebroken [...].

Ook al zou de vertaler beide talen volledig beheersen, ‘dan nog moet bij het 
gering aantal woorden, die in twee talen juist hetzelfde betekenen, de waarheid 
der voorstelling van den oorspronklijken schrijver veel bij elke overbrenging 
verliezen (Halbertsma 1851:21).
Zo bezien kan een tweetalig woordenboek in ieder geval niet de (exacte) betekenis 
van de woorden uit de brontaal geven. Ook Grimm is zich daarvan bewust, 
maar hij vindt het voor zijn woordenboek geen bezwaar. Men moet gewoon 
niet van de toegevoegde Latijnse vertalingen verlangen dat ze ‘dem deutschen 
nach jeder richtung hin entsprechen sollen, was bei dem abstand aller sprachen 
von einander unmöglich wäre.’ Met het Latijn wordt slechts het ‘mittelpunkt 
des worts’, de ‘hauptbedeutung’ aangegeven en er wordt beslist niet geprobeerd 
om de precieze betekenis van de woorden te geven, ‘dies kann am besten in der 
nachfolgenden deutschen erläuterung geschehen’ (DWB 1: XL-XLI). Door het 
Latijn kan Grimm ‘mit einem schlag’ (DWB 1:XLVI) aangeven waar het in grote 
lijnen om gaat. Vooral bij bekendere woorden hoeft hij dan geen uitgebreide 
Duitse definities te geven. In het DWB (XXXIX ff.) verdedigt Grimm zich tegen 
kritiek op het gebruiken van het Latijn in het woordenboek door erop te wijzen dat 
de taalkundige terminologie immers ook al Latijn was en ‘daß der gebrauch des 
lateinischen zur früheren tradition in der (deutschen) lexikographie gehöre, nicht 
als pedantisch oder unpatriotisch gelten könne und die erklärung anstößiger 
wörter verdecke; insbesondere aber daß sich eine umständliche, eher fach- als 
sprachbezogene realdefinition erübrige, wenn ein bekanntes lateinisches wort 
als kurze nominaldefinition eingesetzt werde.’ Men zou dus met Reichmann 
(1990:107-108) kunnen zeggen dat Grimm het Latijn voornamelijk voor het 
gemak gebruikt. Merk op, dat Grimm wel gebruikmaakt van een ‘erläuterung’ in 
het Duits om de betekenis van een woord nader aan te duiden.
In 1862, toen hij zelf nog midden in het werk aan het Lexicon Frisicum zat, heeft 
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Halbertsma zijn gedachten laten gaan over de voertaal in de woordenboeken 
van Kiliaan en Plantijn. Hij kwam toen tot de volgende conclusie:

Kiliaen vertolkt zijne woorden slechts in het Latijn; Plantijn daertegen 
in ‘t Latijn en Fransch beiden. Dit nu is een groot voordeel, [...] want die 
dubbele vertaling stelt ons in staet om niet slechts de algemene betekenis 
des woords, maer ook de juiste schakering (nuance) der betekenis (en daer 
komt het eigentlijk op aen) te bepalen. [...] Huidecoper maekt twemalen 
[...] de opmerking, dat, waer Kiliaen wankelt, Plantijn ons gids is en den 
rechten weg wijst.

Dat komt volgens Halbertsma o.a. door de dubbele vertaling van Plantijn, ‘die 
elke onzekerheid nopens de betekenis des woords opheft [...]’ (Halbertsma 
1863a:229). Halbertsma geeft hier dus zelf met nadruk aan dat er veel te zeggen 
is voor het gebruiken van een tweede taal naast het Latijn als voertaal in een 
woordenboek. Toch heeft hij dat in zijn eigen Lexicon Frisicum niet in praktijk 
gebracht, zodat de gebruiker bij hem meestal volledig afhankelijk is van het 
Latijn.73 En dát terwijl hij wist dat het gebruiken van het Latijn als metataal 
voor het Lexicon Frisicum serieuze problemen met zich meebracht. 
Het is ‘niet zeer gemakkelijk’, zegt hij, ‘om het woord in de juiste schakering 
der betekenis te attraperen’ en ‘om in ‘t Latijn te vinden dat er nabij koomt’ 
(Tresoar 224Hs, p. 8 a/b). Met die observatie ziet Halbertsma feitelijk af van de 
door hem zo belangrijk geachte betekenisnuance.
Reichmann (1990:107) zegt terecht dat Grimm ‘einen Erläuterungstyp 
verwendet, der im strengen Sinne gar nichts erläutert, sondern nur andere 
deutsche oder fremdsprachige Wörter für das Lemmazeichen angibt. Diese 
Wörter erläutern nur indirekt, und zwar dadurch, daß der Wörterbuchbenutzer 
von ihnen aus auf die Bedeutung des Lemmazeichens schließt [...].’ Dat lukt 
echter niet altijd. Hierboven hebben we al gezien dat zelfs Matthias de Vries 
soms grote moeite had om aan de hand van het Latijn in het woordenboek van 
Grimm de betekenis van Duitse woorden en uitdrukkingen te bepalen. Henne 

73  Soms lijkt hij het principe van het toevoegen van een Nederlandse verklaring wel 
in praktijk te brengen S.v. for-aka, F.v. Hol. vermeerderen, augere, bijvoorbeeld, waar hij eerst 
de Nederlandse variant geeft en daarna pas de Latijnse omschrijving. Halbertsma geeft 
ook regelmatig vormen uit andere en oudere talen die kunnen helpen bij het bepalen van 
de betekenis, maar die vooral bedoeld lijken te zijn om de positie van het lemma in het 
Germaans aan te geven. Vergelijk (in vertaling): BAI, bes. Bend. 31. F. bei, de-subst., mv. beyen. 
Bij de Gothen schijnen er twee varianten van dit woord in gebruik te zijn geweest, basi, f. en 
bagi of bagns, vandaar bainabagms. [...] In het Nederlands werd zowel bese, besie, bes, uit basi, 
als baeye, beye, uit bag gezegd. Vergelijk Kiliaan. Ags. beg, en berie, berige, f. Ang. berry, (r = s) Nl. 
bezie, f. Goth. basi, f. Onzijdig zijn IJsl. ber en Alem. peri, bes.
.
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(1990:92-93) geeft een concreet voorbeeld van een dergelijk probleem. Hij gaat 
er overigens van uit dat Grimm waarschijnlijk eerst de woordenboekartikelen 
heeft geschreven en pas daarna, tamelijk mechanisch, met behulp van een 
Latijns woordenboek het Latijn heeft toegevoegd. Dat leidt tot problemen 
en inconsistenties, meent Henne: ‘For the learned user of the dictionary can 
engage in this activity himself with the help of a Latin dictionary, as and when 
necessary, while the user who lacks this learning will find himself faced with 
the special and only partly accurate glosses, which he cannot understand.’
Frank (1999:100) is positiever over het gebruik van het Latijn. Ze merkt op dat 
het lemma ARBEIT in het Deutsches Wörterbuch van Grimm de Latijnse parallel 
‘labor’ bij zich heeft, dat zowel ‘Mühe, Anstrengung, als auch Not und Arbeit 
selbst sowie Werk zum Inhalt hat. Somit macht dieses einzige lat. Wort die 
Bedeutungen von Arbeit, [...] auf einmal transparant.’ Frank kan echter tot die 
conclusie komen omdat Grimm het lemma Arbeit in het uit bijna vijf kolommen 
bestaande artikel zowel etymologisch als semantisch gedetailleerd uitwerkt. 
Grimms aanpak is niet te vergelijken met het artikel ARBEID in het Lexicon 
Frisicum, dat slechts acht regels beslaat, waarvan de helft voorbeeldzinnen, 
waardoor de gebruiker niet in staat is om de verschillende betekenissen van 
labor terug te vinden:

ARBEID, cg. labor. F.v. arbed, n. G.J. ærbeide, Nl. arbeid, m. Nl. v. aerbeid. Ags. 
earfoth, f. Anglis periit. Dat is nin arbeid lyk, (hoc nullæ operæ simile est) 
hoc effrenatum et præposterum est; hoc minime decet. It is ‘n droewich 
arbeid mei undoagensce bern, liberi improbi parentum miseria74

In het Lexicon Frisicum komt het vaker voor dat de gebruiker door het Latijn 
slechts een zeer globaal idee van de betekenis van het lemma krijgt. S.v. DRUCH, 
DRUGH, DROEGH is het voor de gebruiker bijvoorbeeld tamelijk lastig om op 
grond van de simpele Latijnse vertaling siccus de betekenis te bepalen:

DRUCH, DRUGH, DROEGH, adj. siccus. Ang. North. drue; drink the pot 
drue, ebibe cyathum. Ags. drîg, dryg, Ags. North. druig, drui, Ang. drye, dry, 
idem. F.b. drüügh, drue, Nl. droog. Druch yn ‘e kiel, guttur torridum. Phrases; 
Sa drugh as kork vel korkdrugh, subere siccior. W.o. bunk-drûch, osse siccior, 
E. I. 90; F. bien-druch, idem. - Hy mei syn wiet ind drugh wol, cibi et potus 
avidus est. Drugh, substantive, cibus, opponitur [...] wiet, humiditas, i.e. 
potus. 

74  ARBEID, [...] arbeid]. F.v. arbed, n. G.J. ærbeide, Nl. arbeid, m. Nl. v. aerbeid. Ags. earfoth, f. 
in het Engels is het verloren gegaan. Dat is nin arbeid lyk, (lett.: dit lijkt niet op werk), dit is 
buitensporig en verkeerd, dit deugt niet. It is ‘n droewich arbeid mei undoagensce bern, brutale 
kinderen zijn een bron van ellende voor de ouders.
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Hi is noch nat druch efter di earen, aurium terga ei adhuc madent ut 
infantibus, i.e. adhuc imberbis loquitur et agit ut adultus; Hy snydt op as 
prefester ind is noch uat [= nat] druch efter di éaren. Sax. l. He is nog nig dröge 
achter de oren, Bnl. I. 252, Holstein I. 257. W.o. Dan wol fri un is noch ni drûch 
tâft (to aft) d’ôr, adhuc puer ambit virgines. - It bern sliept al drugh, infans 
somno jam vesicam continet. Tropice, Myn wiif is drugh, vel sliept al drugh, 
purgationes menstruæ uxoris meæ cessant; Di frouliu wolle leáfst nat drugh 
sliepe, menstruorum cessatio, provectioris ætatis et sterilitatis indicium, 
feminis ingrata est75

Siccus kan, volgens Pinksters Woordenboek Latijn/Nederlands, de navolgende 
betekenissen hebben: ‘1. droog, uitgedroogd, dor, zonder vocht 2. niet 
gedronken hebbend, dorstig 3. (metaf.) sober, matig 4. (v.h. lichaam) tanig, taai 5. 
(retor.) sober, eenvoudig.’ Het is voor de gebruiker, ook na het bestuderen van 
de voorbeeldzinnen, onmogelijk om vast te stellen of alle betekenissen van het 
Latijnse siccus samenvallen met die van het Friese DRUCH. De gebruiker wordt 
s.v. DRUCH bij het bepalen van de juiste betekenis enigszins geholpen door de 
eerdere en eigentijdse varianten uit andere Germaanse talen die Halbertsma 
in de kop en in de voorbeelden van het artikel geeft. Voldoende duidelijkheid 
geeft dat echter niet.
Tjalling Halbertsma is van mening dat zijn vader door het Latijn vaak wordt 
gedwongen om heel lange omschrijvingen te gebruiken, mede doordat 
eigentijdse zaken nu eenmaal niet gemakkelijk beschreven kunnen worden 
met de taal van Cicero en Cesar (Halbertsma 1872:VI, zie p. 257). Tjalling 
ondervindt later in verband met het Friesch Woordenboek zelf in de praktijk hoe 
moeilijk het is om bevredigende Latijnse betekenisomschrijvingen te maken. 
Op 12 december 1893 schrijft hij in een brief aan commissievoorzitter Van 
Loon het volgende: ‘Daar ik mij bij het nazien der proeven er bijna uitsluitend 

75  DRUCH, DRUGH, DROEGH, adj. droog. Ang. North. drue; drink the pot drue, drink 
de beker leeg. Ags. drîg, dryg, Ags. North. druig, drui, Ang. drye, dry, idem. F.b. drüügh, drue, Nl. 
droog. Druch yn ‘e kiel, de keel is droog. Uitdrukkingen; Sa drugh as kork of korkdrugh, droger 
dan een kurk. W.o. bunk-drûch, droger dan een bot, E. I. 90; F. bien-druch, idem. - Hy mei syn 
wiet ind drugh wol, hij is dol op zijn drank en spijs. Drugh, gesubstantiveerd: ‘spijs’, wordt 
tegenover wiet ‘vocht, d.w.z. drank’ gesteld.
 Hi is noch nat druch efter di earen, de achterkant van zijn oren is nog wat vochtig, zoals bij 
kleine kinderen, d.w.z. een minderjarige praat en gedraagt zich als een volwassene; Hy snydt 
op as prefester ind is noch uat [= nat] druch efter di éaren. Sax. l. He is nog nig dröge achter de oren, 
Bnl. I. 252, Holstein I. 257. W.o. Dan wol fri un is noch ni drûch tâft (to aft) d’ôr, hij is nog een 
jongen en gaat achter de meisjes aan. - It bern sliept al drugh, Het kind beheerst zijn blaas al 
in zijn slaap. Figuurlijk gebruikt, Myn wiif is drugh, of sliept al drugh, de maandelijkse vloei-
ingen van mijn vrouw stoppen; Di frouliu wolle leáfst nat drugh sliepe, het ophouden van de 
menstruatie, het vorderen van de leeftijd is voor de vrouwen niet prettig.
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toe bepaald heb om die beteekenissen in het Latijn of de nieuwe talen te 
controleeren of er bij te voegen, heb ik ruimschoots de gelegenheid gehad om 
op te merken met hoeveel moeite dit gepaard gaat en hoe weinig voldoende 
de resultaten zijn.’ Tjalling is het daarom met Van Loon (en met redacteur 
Buitenrust Hettema) eens, dat aan Gedeputeerde Staten voorgesteld wordt om 
in het woordenboek de betekenissen in het Latijn en in de nieuwe talen te 
laten vervallen (Sybrandy 1969b:136-137). Zelfs de classicus Tjalling Halbertsma 
had er dus grote moeite mee om de Friese woorden in het Latijn te verklaren 
(zie: Hoekema 1971:159-160). 
Honderd jaar na Halbertsma’s overlijden komt het Latijn in het Lexicon 
Frisicum aan de orde in artikelen van Buma en Sybrandy. Volgens Buma 
(1969a:103) moet men wel een latinist van formaat zijn om de betekenissen 
en nuances van sommige Friese woorden in het zilveren ‘Latyn fan it klassike 
tiidrek’ weer te kunnen geven. Hier sluit Buma zich dus aan bij Tjalling 
Halbertsma’s eis voor ciceroniaans Latijn als norm. Sybrandy (1969b:139ff ) 
wijst die eis terecht af. Dat is misschien vol te houden in een oratie of een 
brief, maar een woordenboek is heel wat anders. Vasthouden aan die eis zou 
volgens Sybrandy immers betekenen dat een groot deel van het Latijn niet 
gebruikt zou kunnen worden. Tjalling Halbertsma, en ook de mensen die later 
instemden met zijn kritiek op de kwaliteit van het Latijn, hebben daar volgens 
Sybrandy niet genoeg rekening mee gehouden. Sybrandy vindt het dan ook 
niet vreemd dat vooral wat de woordkeus betreft niet volledig aan het klassieke 
Latijn werd vastgehouden. Lübben (1875:348) neemt het Halbertsma op zichzelf 
niet kwalijk dat hij niet het klassieke Latijn heeft gebruikt, omdat moderne 
woorden en begrippen zich nu eenmaal niet in het Latijn laten vertalen, maar, 
zegt Lübben, dat had nu juist voor Halbertsma de reden moeten zijn om niet 
voor het Latijn te kiezen.
In een brief van 8 februari 1892 aan Van Loon geeft Tjalling een voorbeeld 
van een (te) lange woordenboekomschrijving die volgens hem een gevolg is 
van het gebruiken van het Latijn. Hij is er op dat moment nog wel voor om 
in het Friesch Woordenboek waar dat kan achter de Friese woorden een korte 
Latijnse vertaling te zetten. In zijn optiek dus niet bij een woord als bollebuiskes, 
want, schrijft hij, daar heeft zijn vader zes regels Latijn nodig gehad voor de 
betekenisomschrijving, ‘zonder dat men dan nog recht weet wat het woord 
eigenlijk beteekent’ (Tresoar hs. 45/IIIc). Lübben (1875:348) komt tot dezelfde 
conclusie als Tjalling en hij maakt zijn punt, toevallig of niet, naar aanleiding 
van de omschrijving van het ‘bekannte gebäck “bolbeisjes”.’ Hier zou volgens 
hem de ‘entsprechende holländische oder auch niederdeutsche ausdruck mit 
einem schlage die richtige vorstellung’ gegeven hebben. Het is evenwel de 
vraag of de kritiek van Tjalling en Lübben in dit specifieke geval terecht is. 
Laat ons het artikel bòllebuiskes eens bekijken:
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bòlle-buiskes, paniculi rotundi spongiosi ex farre optimo, lacte et uvis 
Corinthiacis, cocti in scrobunculis hemisphæricis butyro linitis sartaginis 
æneæ. F.o. bol-beisjes; bal-bel-beuskens, Stür. 13, idem, Hol. poffertjes. Confer 
Gal. les bouillon-baises de Marseille, Hol. boter-biesjes. - Bolle-buiske igitur 
proprie est scriblita tumens et rotunda (441).

De betekenisomschrijving laat zich zo vertalen: ‘ronde luchtige broodjes, 
gemaakt van het beste spelt, melk en krenten, gebakken in halfronde, met boter 
besmeerde uithollingen van een bronzen braadpan.’ Aan het einde van het 
artikel komt Halbertsma tot een soort van conclusie van het voorgaande: ‘Bolle-
buiske is dus eigenlijk een opgezwollen [gerezen] en rond gebakje.’ Wanneer we 
de omschrijving van het lemma BOLLEBUIS uit het WNT hiermee vergelijken, 
is het niet goed vol te houden dat het Latijn hier verantwoordelijk is voor 
Halbertsma’s lange en zogezegd onduidelijke betekenisomschrijving. Het WNT 
geeft een Nederlandse omschrijving die niets langer of korter of duidelijker of 
onduidelijker is dan de Latijnse van Halbertsma in het Lexicon Frisicum: ‘naam 
van zekere bolvormige gebakjes, van meel met eieren en melk, soms met krenten 
enz., in eene pan met holronde vormen gebakken, dus hetzelfde als poffertjes.’
Sybrandy (1969b:140) geeft aan dat de noodzaak om lange Latijnse omschrijvingen 
te geven o.a. voortkomt uit het feit dat veel begrippen en zaken die Halbertsma 
in het Lexicon Frisicum beschrijft, in de tijd van Cesar en Cicero (of in de 
Middeleeuwen) onbekend waren. Er bleef Halbertsma dus niets anders over dan 
te omschrijven. Het Latijn zou, met andere woorden, wel degelijk de oorzaak 
zijn van de lange betekenisomschrijvingen. Colmjon is als bewerker van het 
Friesch Woordenboek ook gestruikeld over het uitgebreide Latijn van Halbertsma, 
dat volgens hem ‘op vele plaatsen zeer verkort zal moeten worden’ (brief aan 
Murray Bakker van 22 juni 1880; zie: Faber 2003b:168). 
De brief is nog uit de tijd dat er Latijnse vertalingen in het Friesch Woordenboek 
opgenomen zouden worden en Murray Bakker zou dat op zich nemen. Colmjon 
vond de Latijnse betekenisomschrijvingen van Murray Bakker ook te uitgebreid 
(Faber 2003a:353). Murray Bakker is dus, net als Halbertsma, niet altijd bij machte 
geweest om kort en krachtig in het Latijn te verklaren. 

6.7 Enkele betekenisomschrijvingen nader bekeken
Tjalling Halbertsma en Sybrandy hebben gelijk wanneer ze zeggen dat veel 
lange betekenisomschrijvingen aan het gebruiken van het Latijn als metataal 
moeten worden toegeschreven. Maar dat is een verklaring die niet overal 
opgaat. Halbertsma maakt in het Lexicon Frisicum namelijk ook gebruik van 
omschrijvingen waar hij in principe had kunnen volstaan met een Latijns 
equivalent. Bijvoorbeeld s.v. BEITEL, cg. cuneus ferreus acutus, qui malleo adigitur 
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ad dolanda vel conformanda ligna76, waar scalprum ook had gekund. Hij voelde 
dus blijkbaar (soms) de behoefte om uitgebreide betekenisomschrijvingen te 
geven.
Sybrandy laat zien dat Halbertsma in zijn woordenboek beter gebruik maakte 
van het Latijn dan Kiliaan. Kiliaan vertaalt borghmester met het anachronistische 
‘consul, tribunus plebis’ (consul, volkstribuun), terwijl Halbertsma bur-mester 
(563) omschrijft als ‘rector vici vel urbis’ (bestuurder van een dorp of stad)77 
Doordat Halbertsma omschrijft, in plaats van het ‘nêst inoar setten van twa 
folslein ûngelikense begripen’ (boargemaster en consul), geeft hij de betekenis 
beter weer en daarom kan Tjalling Halbertsma volgens Sybrandy (1969b:140) 
ook schrijven dat zijn vader meestal de betekenis tamelijk duidelijk weergeeft’ 
(Halbertsma 1872:VIII, zie p. 262). Brouwer (1941:23) prijst het Lexicon Frisicum 
o.a. om ‘het met fijn taalgevoel afwegen van betekenisschakeringen.’ Gezien het 
voorgaande wekt Brouwers lof, net als de constatering van Tjalling en Sybrandy, 
enige bevreemding. In veel gevallen geeft Halbertsma in zijn woordenboek 
immers slechts Latijnse equivalenten, die eigenlijk niets verklaren, laat staan 
dat ze betekenisnuances aangeven. Tjalling, Sybrandy en Brouwer hebben hun 
oordeel waarschijnlijk gebaseerd op die gevallen waar Halbertsma wel moeite 
doet om nuances aan te geven, want dat doet hij af en toe zeker. Dit kan gezien 
worden als een aanwijzing voor het feit dat Halbertsma het Lexicon Frisicum 
inderdaad als een verklarend woordenboek beschouwde. Ik geef een paar 
voorbeelden. S.v. BAKKE gebruikt Halbertsma het object van het werkwoord 
(panes, carnes, pisces en liba) in zijn betekenisomschrijving om duidelijk te 
maken dat brood in de oven gebakken wordt en vlees, vis en koek op een vuur:

BAKKE, vb.a. coquere panes, torrere carnes, pisces, liba. Bakke semper fit 
torrente igne, numquam aqua bulliente. Bréa, pankuken bakke, sed eárte 
siede, torrere panem, liba; coquere pisa ex aqua.

Hij voegt daaraan toe dat bakke altijd door middel van verhitting op of door 
vuur plaatsvindt en nooit door middel van kokend water. Door de toevoeging 
en de daarop volgende voorbeelden maakt hij het verschil tussen bakke en siede 
(koken) duidelijk.
Halbertsma probeert soms ook de Latijnse betekenisomschrijving te 
verduidelijken. S.v. libbens-dei (637) geeft hij eerst de letterlijke vertaling ‘dies 
vitæ’, en daarna de eigenlijke vertaling of betekenis ‘i.e. vita’ (leven), waarna 

76  Scherpe ijzeren wig, die met een hamer aangedreven wordt om in stukken hout te 
hakken of ze egaal te maken
77  Sybrandy (1969b:141) signaleert dat Halbertsma, hoewel hij over het algemeen wel 
gespitst was op anachronismen als consul voor boargemaster, s.v. aeis-diérre (70) en BINOMIA 
toch datzelfde consul gebruikt wanneer hij boargemaster in een lopende zin in het Latijn 
moet vertalen.
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hij de betekenis van het lemma via een tegenstelling nog eens extra duidelijk 
maakt: ‘opponitur mortis nocti’ (stervensavond). Bank (176) vertaalt hij als 
‘scamnum’ (bank, krukje, stoel), waaraan hij voor de duidelijkheid toevoegt dat 
er meerdere mensen tegelijk op kunnen zitten: ‘in quo plures simul sedent.’ 
Eén van de betekenissen van BÉAR is verres (mannetjesvarken), Halbertsma 
maakt duidelijk dat het dan wel om een ‘echt’ mannetjesvarken moet gaan: 
‘porcus non castratus.’ Soms lijkt een toevoeging overbodig. BAERCH is bij 
Halbertsma ‘porcus in genere’ (varken in het algemeen), op zich duidelijk, maar 
hij voelt blijkbaar toch de noodzaak, misschien doordat er aparte aanduidingen 
zijn voor mannetjes (bear) en vrouwtjes (sûch), om eraan toe te voegen dat het 
om een mannelijk of een vrouwelijk exemplaar kan gaan: ‘porcus fæmina et 
mas.’ 
Het is in het Lexicon Frisicum niet ongewoon dat woorden onder een lemma 
worden behandeld waarmee ze niets te maken hebben. S.v. awend (137) zet 
Halbertsma bijvoorbeeld akker tegenover eker en ikker. Akker wordt volgens 
Halbertsma gebruikt voor de rechthoekige stukken land waarop turf te drogen 
wordt gelegd. Ikker en eker betekenen daarentegen niet de hele ‘akker’ (ager), 
maar één van de langronde delen waarin de Friezen hun bouw- en weidegrond 
verdelen, met voren ertussen. Het komt dan ook niet als een verrassing dat hij 
bij EKER, IKKER niet simpelweg het Latijnse ager geeft, maar de omschrijving: 
‘pars agri inter duos sulcos marginales’, stuk grond tussen twee greppels.

6.8 Tot besluit
Jacob Grimm en Matthias de Vries, lexicografen en tijdgenoten van Halbertsma, 
hebben zich respectievelijk vóór en tegen het gebruik van het Latijn in hun 
woordenboek uitgesproken. Bij beiden speelde de keus van hun doelgroep een 
rol. Grimm wilde ook buitenlanders toegang geven tot zijn woordenboek, terwijl 
De Vries zich richtte op een Nederlandstalige doelgroep. Grimm accepteerde 
het feit dat door het Latijn de betekenis van woorden minder precies kon 
worden beschreven, voor De Vries was dat juist een onoverkomelijk bezwaar. 
Halbertsma’s standpunt komt heel dicht in de buurt van dat van Grimm.
Zowel door tijdgenoten als laat-negentiende eeuwers is kritiek geleverd op 
Halbertsma’s keuze voor het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum. 
Sommige kritiekpunten vinden we terug bij twintigste-eeuwse beschouwers 
van het woordenboek. De bezwaren tegen het Latijn zijn van verschillende 
aard: 1) het Latijn is in de negentiende eeuw als internationale wetenschapstaal 
een anachronisme; 2) door het Latijn is het Lexicon Frisicum ontoegankelijk 
voor de ‘gewone’ Friese gebruiker en 3) het (klassieke) Latijn is ongeschikt om 
de betekenis(nuances) van Friese woorden mee aan te geven.
Halbertsma lijkt ten aanzien van punt 1) vrij zeker van zichzelf, toch voelt 
hij zich blijkbaar gedwongen om (voor zichzelf ) argumenten te geven voor 
zijn keuze voor het Latijn. Hij kiest voor een internationale doelgroep en hij 
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neemt daarmee voor lief dat de binnenlandse markt (zie bezwaar 2), niet goed 
wordt bediend. Het derde bezwaar is lexicografisch relevant. Halbertsma was 
er zich van bewust dat het Latijn bij het verklaren van Friese woorden voor 
problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek zelf doet hij er echter niet 
altijd alles aan om problemen voor de gebruiker te vermijden; dat is vooral 
het geval wanneer hij slechts een ambigu Latijns equivalent van een Fries 
lemma geeft. Het verwijt dat het Latijn gezorgd zou hebben voor extra lange 
omschrijvingen is deels terecht. Er zijn echter ook lange(re) omschrijvingen 
in het Lexicon Frisicum aan te wijzen die erop zouden kunnen duiden dat 
Halbertsma zich ten doel had gesteld om een verklarend woordenboek van 
het Fries te schrijven. Tjalling zou gelijk kunnen hebben wanneer hij zegt 
dat het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en moeite heeft gekost. Dat zou 
onder andere kunnen verklaren dat het Lexicon Frisicum een torso is gebleven, 
ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft gewerkt.
Wat rest, is de vraag of Halbertsma een alternatief had. Buma’s suggestie dat hij 
voor het Fries had moeten kiezen, kan ook achteraf gezien totaal onrealistisch 
worden genoemd. Gezien het feit dat Grimm zelfs het Duits niet geschikt 
achtte voor een internationaal publiek, is het begrijpelijk dat Halbertsma het 
Nederlands voor zijn woordenboek afwees. Hij had voor het Engels kunnen 
kiezen, maar het is de vraag of hij die taal voldoende beheerste. In 1836 was dat 
volgens hemzelf zeker nog niet het geval (Halbertsma, 1836a:35). 



107

7 Artikelstructuur en artikelinhoud

Een artikel in het Lexicon Frisicum bestaat ruwweg uit twee delen: de zogenaamde 
kop en het betekenisgedeelte, waartoe ook de voorbeelden horen. De kop begint 
met het lemma en eindigt bij de eerste betekenisomschrijving. Ik bespreek 
hieronder de verschillende onderdelen van de artikelkop, de betekenisafdeling 
komt aan de orde in hoofdstuk acht, de voorbeelden worden apart besproken 
in hoofdstuk negen. 

7.1 Het lemma en nevenvormen
De lemmata in het Lexicon Frisicum worden of in kapitaal, of in kleine letters 
gegeven. De lemmata in kapitaal bepalen de alfabetische volgorde, de lemmata 
in kleine letters hebben op de een of ander manier een relatie met het 
voorgaande lemma in kapitaal. Een lemma geeft eerst en vooral informatie over 
de spelling en de spelling heeft weer invloed op de ordening van de lemmata. 
Een consequente spelling is in een woordenboek natuurlijk van het grootste 
belang, ook al is het slechts gedeeltelijk alfabetisch geordend, zoals het Lexicon 
Frisicum. Halbertsma ontwerpt zelf, op verzoek van het Friesch Genootschap, in 
1834 een spellingsregeling voor het Fries. Hij benadrukt daarbij, zoals hij ook 
bij andere gelegenheden niet nalaat te doen, de onvolkomenheid die inherent 
is aan elke spelling. Juist daarom heeft hij nooit veel waarde aan welke spelling 
dan ook gehecht (vergelijk Folkertsma 1973). In zijn handschrift Lexicon Frisicum 
A waarschuwt hij op pagina (1R) de gebruikers van het handschrift voor zijn 
spelling van het Fries, waarop ‘geen gewigt moet gelegd worden.’ De reden is 
dat hij ‘gedurende 40 jaren’ telkens in zijn ‘Friesche spelling (wisselde) zonder 
voldoend resultaat’ (gedateerd 24-8-1860). Zelfs de taalbevorderende aspecten 
van een consequente, systematische spelling, die hij zeker wel zag, vergelijk 
Halbertsma (1834a:46), hebben hem niet kunnen aanzetten tot het toepassen 
van een dergelijke spelling, ook niet voor zijn woordenboek. Tjalling noemt in 
het voorwoord de inconsequente spelling terecht een ernstige en onvergeeflijke 
tekortkoming van het Lexicon Frisicum.
Na een lemma volgt een komma. Na de komma kunnen bij lemmata in kapitaal 
nevenvormen in klein kapitaal voorkomen: 

BISIDE, bisíden
BISIUNGE, bisjonge
DRIPE, drape, dræpe, drepe
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Soms wordt een nevenvorm in cursieve kleine letter gegeven: 

AUS, auz, F.b. stillicidium.78

Het is onduidelijk wat s.v. BEAN, bean, cg. faba, pl. beáne (bjenne) met de cursieve 
vorm na het lemma wordt bedoeld.

Een nevenvorm in kleine letter kan ook na de uitspraakinformatie (zie 
hieronder) komen: 

BIGOARJE, (bigoárje) bigorje.

Dat we hier inderdaad met nevenvormen te maken hebben blijkt s.v. BOARSTJE 
(boástje) boárste (boáste), waar van beide vormen uitspraakinformatie gegeven 
wordt. 
S.v. BITHANKJE, (bithantsje) bitaensje verschijnt een nevenvorm om 
onduidelijke reden tussen haakjes. Soms ook wordt de bron van de nevenvorm 
gegeven, bijvoorbeeld het werk van Gysbert Japiks: 

BISJÆN, vb.a. (G.J. besjean)

Een enkele keer verschijnt een nevenvorm bij een lemma in kleine letter, na 
de Latijnse vertaling: 

bisjæn, spectare; bekykje (340)

al is dat misschien eerder een hyponiem, of direct na het lemma:

beánke, beántsje, (bjentsje) n. parva faba79 (209). 

Halbertsma lijkt ook gebruik te maken van de term ‘alias’ om nevenvormen 
aan te geven. Soms na het lemma:

brazem, alias brûs, (broes) (487)

soms na de Latijnse verklaring: 

AK! exclamatio nauseantis, qui infantem putidi quid tractantem increpat. 

78  Het druppelen.
79  Boontje.
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Alias akkela ba! Akkis!80 

en soms na een voorbeeld: 

biderf, n. corruptio. Dær komt biderf oan it lyk, rancere incipit cadaver. Alias 
bidjer81 (244). 

Het lijkt echter waarschijnlijker dat Halbertsma de vormen die via alias 
geïntroduceerd worden, eerder als synoniemen bedoeld heeft dan als 
nevenvormen (zie ook p. 152):

éar-scilen, pl. […]. Alias hwite blibben (114)
bledden, pl. […]. Alias it ruch, vel di flarden (387)
bien-setter, cg. alias lidsetter (251)
boel-huys, Fris. Hol. j. sterfhuys, domus feralis82. Kil. Alias erf-hus (422).

Halbertsma gebruikt overigens ook de termen ‘synonymon’ en ‘synonyma’ om 
synoniemen of bijna (Lat. fere) synoniemen van het lemma aan te geven. Dat 
kan zijn helemaal aan het eind van het artikel, zoals s.v. 

bæds-iggen, pl. (thecæ toralis anguli) asses lignei coassati obtendentes 
ambo latera introitus lecti, quibus cardines forum lecti infixi sunt, et post 
quos tenetur assis solutus tranversus lecti (bæds-planke). Synonyma sunt 
bædscudden vel bædscodden83 (195)

of direct na de Latijnse vertaling: 

blettsje-guód, n. alsine media. Synonyma sunt erf, fugel-krud, hinnebyt84 
(387).

Synoniemen kunnen ook in een andere variant van het Fries zijn:

BROM-TIKE, brum-tike, F.o. scaraboeus mense majo in vicinio 

80  AK! Uitroep van afkeer van iemand die een kind berispt dat iets vies beetpakt. Ook 
wel akkela ba! Akkis! 
81  biderf, n. bederf. Dær komt biderf oan it lyk, het lijk begint te stinken. Ook bidjer.
82  boel-huys, Fri., Holl. j. sterfhuys, sterfhuis. Kil. Ook erf-hus.
83  bæds-iggen, pl. (hoeken van de bedstee) verbonden houten planken die beide zijden 
van de ingang van het bed bedekken, waaraan de scharnieren van de deur het bed vastge-
maakt zijn, en waarachter een losse plank zich dwars over het bed uitstrekt (bæds-planke). 
Synoniemen bædscudden of bædscodden 
84  blettsje-guód, n. vogelmuur. Synoniemen erf, fugel-krud, hinnebyt.
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fluminum volans et folia arborum devorans. Synonyma F.o. ekkel-tève, et 
boom-tike, Stür. 22, 46. Nl. mei-kever.
‘n emerke, n. micula; synonyma sunt F.o. jeets, F. et F.o. ‘n spier, ‘n sier, Nl. 
griselke85 (908)

Na de term ‘contracte’ (in verkorte vorm) vinden we soms een vorm die als 
nevenvorm zou kunnen worden beschouwd:

budelje, contracte bulje (boelje) (538)
bileth, n. F.v. imago. Contracte byld (349)

Hoewel in het volgende voorbeeld de nevenvorm eigenlijk de grondvorm is:

dîker, contracte pro diweker (670)

Vaak bevatten lemmata een liggend streepje, waarmee aangegeven lijkt te worden 
dat we te maken hebben met samenstellingen: erke-drank en eárke-pyst (18), of 
afleidingen: ge-éamel, bi-éamelje (16). Voor gebruikers met geen, of een gebrekkige, 
kennis van het Fries, is het aldus gemaakte onderscheid tussen samenstellingen 
en afleidingen niet zonder meer duidelijk. Liggende streepjes kunnen ook tussen 
haakjes na het lemma of de taalaanduiding (zie hieronder) verschijnen: 

ASEKBOK, (á-sek-bôk)
ASKIA, F.v. (aesk-ja)
ASLA, (a-slá)
ASPERA, (a-spé-ra)
ASTONDA, (a-stón-da)
ATWA, (a-twá)

In dit geval gaat het overal om Oudfriese lemmata.

7.2 Uitspraakinformatie
Het artikel EA, éa is een bijzonder artikel, want het betreft hier niet een woord, 
maar een tweeklank. Halbertsma legt uit dat de klemtoon op de e valt en hij 
verduidelijkt dat het dus éa moet zijn en niet eá. Hij besteedt geen aandacht 
aan het hoofdlemma EA. Is dat de vaste spelling? En is ÉA dan misschien geen 
nevenvorm, maar uitspraakinformatie? De gebruiker komt er niet achter. Hij 

85  BROM-TIKE, brum-tike, F.o. een kever die in de maand mei in in de nabijheid van 
rivieren vliegt en boomblaadjes eet. Synoniemen F.o. ekkel-tève, en boom-tike, Stür. 22, 46. 
Nl. mei-kever. ‘n emerke, n. greintje, beetje; Synoniemen F.o. jeets, F. en F.o.’n spier, ‘n sier, Nl. 
griselke.
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wijst er verderop in het artikel op dat de Friezen uit de noordelijk gelegen 
Dongeradelen in plaats van éa vaak æ gebruiken en hij geeft daarbij als 
uitspraakinformatie dat dat uitgesproken wordt als de Franse klank ai in mais 
en taire. In de (vroegere) gemeente Utingeradeel wordt volgens Halbertsma éa 
vervangen door de lange é, maar in de voorbeelden direct daarna schrijft hij de 
[e:] als ê, in êgen en ee, in eek. Halbertsma lijkt hier onderscheid te maken tussen 
een fonetisch element (é) en twee daarmee corresponderende spellingen (ê en 
ee), waarvan je hier zou kunnen zeggen dat de ê blijkbaar in een open lettergreep 
wordt gebruikt en de ee in een gesloten lettergreep. Die aanname klopt echter 
niet. Voordat ik dat aantoon, wil ik laten zien dat in het Lexicon Frisicum 
uitspraakinformatie als regel tussen ronde haken te vinden is. S.v. BOERD, n. 
bûrd, (boed), wordt tussen haakjes bijvoorbeeld aangegeven dat de r niet wordt 
uitgesproken en s.v. born-bergum, (bom-bergum) (411) wordt naast het ontbreken 
van de r in de uitspraak, tussen de haakjes ook assimilatie aangegeven. Soms 
wordt ook van een Engels woord de uitspraak tussen haakjes gegeven, zoals 
s.v. BLÆZ, f. F.b. flamma. […] Ang. blaze (bleez) […] Ang. glad (gled) hilaris. 
Aannemende dat uitspraakinformatie dus tussen ronde haakjes staat, komen 
we bij BIREWLI, (bireewli) en BLEGH, (bleegh) de eerder als spellingselement 
bestempelde ee tegen en dat geldt s.v. Edens (êdens) en EKERKE, n. (êkerke) 
ook voor de ê. In de eigennaam EWERT, cg. (é-wert) wordt de [e:] wel weer 
gegeven als de eerder door mij al fonetisch geïnterpreteerde é. 
Om terug te komen op het artikel EA, éa, Halbertsma vindt blijkbaar de 
mededeling dat de klemtoon op de e valt voldoende, maar voor de niet-
Friesspreker is de uitspraak daarmee zeker niet zonder meer duidelijk. S.v. 
EA, éa zegt Halbertsma expliciet dat de klemtoon niet op de a mag vallen. 
De tweeklank eá bestaat echter wel in Halbertsma´s spelling. Hij geeft met 
het accent op het laatste deel het verschijnsel ‘breking’ aan, waardoor dalende 
tweeklanken veranderen in stijgende tweeklanken. Zo wordt beam /bI.em/ 
(boom) in het meervoud beammen /bjεmn/ (bomen) en naast goate /o.ete/ 
(goot) bestaat goatte /uat/. In Halbertsma’s spellingsysteem is de aan- of 
afwezigheid van breking te herkennen aan respectievelijk het accent op de 
tweede of de eerste letter van de tweeklank. Zo wordt door de spelling van 
het lemma BÉAM aangegeven dat we te maken hebben met een dalende 
tweeklank. Na de betekenisomschrijving geeft Halbertsma het meervoud 
beámmen, met breking, wat nog verduidelijkt wordt door de min of meer 
fonetische spelling bjemmen. Op die manier kunnen lemmata dus informatie 
geven over de uitspraak. Helaas past Halbertsma zijn spelling niet consequent 
toe, in BOEKEN-BÉAM wordt het type tweeklank wel expliciet aangegeven, 
maar in ABEELJE-BEAM weer niet. 
Halbertsma’s spelling geeft vaker aanleiding tot verwarring. De stijgende 
tweeklank /ua/ wordt volgens zijn systeem weergegeven als oá, als in boárre 
(210), each-loárte (64) en hoánne-balken (171). Voor de dalende tweeklank gebruikt 
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hij óa, zoals in âf ind óan (30), maar vaker gebruikt hij daarvoor helemaal 
geen accentteken: al-oan (90), BY-OAN, DOARN, (doan, doán), efter-oan (858), 
drink-hoarn (740), BOAL, maar wel weer âfbóalje (407). Verwarrender wordt het 
nog wanneer we zien dat Halbertsma zowel de spelling óa als de spelling 
oa ook gebruikt voor de klank :, zoals in ALJE, óalje86, beán-stoak (209) en 
BALTE, (boalte). S.v. BAL, (boal), cg. pila lusoria, i.e. ‘bal om mee te spelen’, 
geeft Halbertsma na varianten uit andere talen, nl.: ‘F.b. bâl. […]. Ang. ball, Nl. 
bal’, een toelichting op de uitspraak: ‘Fris. et Ang, per a longam; Hol. et Hd. 
per a brevem87.’ De toelichting lijkt erop te wijzen dat ‘(boal)’ inderdaad een 
uitspraakaanwijzing is en dat die, net als in het Engels, als /b:l/ geïnterpreteerd 
moet worden, ook al spreekt Halbertsma van een lange a. Het wordt extra 
verwarrend wanneer we in kolom 442 boal als lemma aantreffen, met als 
nevenvorm bâl: boal, bâl, cg. pila lusoria.
De lange i: wordt gerepresenteerd als î: BAMBIDICH, adj. (bam-bî-dig), 
BIGNIZE, vb.a. (be-gnîze), en als ii BITID, (bitiid), BYS, BÎS, cg. (biis). In het 
laatste geval lijkt de uitspraakaanwijzing alleen te gelden voor de nevenvorm, 
maar s.v. BLYK, n. (bliik) wordt de korte y ook als lang weergegeven. Als laatste 
voorbeeld van Halbertsma’s inconsistente uitspraakaanduidingen bespreek 
ik de tweeklank u.e en de lange u:. Zowel de tweeklank, BIRURD, (biroerd88), 
BOERD, n. bûrd, (boed), hern-boerd, n. (hen-boed) (425), BITHJUNE, (bitsjoene) 
als de lange klank, beán-krud, n. (bjen-kroed) (208), BUGJE, BÛGE, (boege), 
BITJUWGJE, (bitsjoegje) wordt aangegeven met oe. Voor de tweeklank vinden 
we ook û: BIHUDJE, vb.a. (bihûdje). S.v. BOEKEN-BÉAM, […] per ellypsin boek, 
pl. boeken lijkt Halbertsma te beseffen dat zijn systeem tekortschiet. Hij lost 
dat op door tussen haakjes te vermelden dat we hier te maken hebben met een 
‘oe longa.’ S.v. het Oudfriese BOK zegt hij dat het modern Friese boek met ‘oe 
longa’ wordt uitgesproken en het Nederlandse boek met ‘oe brevi.’ Dat de oe dus 
blijkbaar ook voor een korte klank kan staan vinden we bevestigd s.v. beáne-hul, 
cg. (bjenne-hoel) (208), BUTSJE, (boetsje) en DUM, (doem).

7.3 Grammaticale informatie in de artikelkop
In de woordenboeken uit Halbertsma’s dagen is het al de gewoonte om de 
lemmata te voorzien van grammaticale informatie. Moerdijk (1994:123) 
spreekt in verband met het WNT van ‘grammaticale labels’, dat zijn ‘labels 
die de aanduiding van de woordsoort, syntactische functies of morfologische 
kenmerken bevatten.’
In het Lexicon Frisicum wordt bij het overgrote deel van de lemmata een grammaticaal 

86  óalje is waarschijnlijk een nevenvorm en geen uitspraakaanwijzing, vergelijk s.v. 
ALJE, óalje de voorbeeldzin ‘Di katten óalje yn maert.’
87  In het Fri. en Ang. met lange â; in het Holl. en Hd. met korte a.
88  De stomme r wordt hier wel weergegeven.
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label gegeven89, meestal direct na het lemma en eventuele vormvarianten en 
aanwijzingen voor de uitspraak en voor de Latijnse betekenisverklaring of een 
aanduiding van de taal of het dialect waartoe het lemma behoort (Æ, ea, adv. 
semper; ÆCHT, adj. W.o. eximius, probus). Hieronder bespreek ik alle door 
Halbertsma gegeven labels. De Bonth (1998:155) geeft aan dat Moonen 1706, 
Sewel 1708 en Ten Kate 1723 negen woordsoorten onderscheidden: articulus, 
nomen, pronomen, verbum, participium, adverbium, coniunctio, prepositio en 
interiectio. De drie grammatici hebben daar elk hun eigen Nederlandse term 
voor. Voor nomen is ‘naemwoord / naamwoord’ de term die gebruikt wordt. 
Daar valt ook het bijvoeglijk naamwoord onder. Weiland (1805) onderscheidt 
tien woordsoorten, zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, 
voornaamwoord, werkwoord, telwoord, bijwoord, voorzetsel, voegwoord en 
tussenwerpsel (Noordegraaf 1985:211). Bij Halbertsma is ‘bijvoeglijk naamwoord’, 
net als bij Weiland, een aparte categorie. Halbertsma gebruikt voor de labels 
Latijnse benamingen, meestal afgekort.
 
7.3.1 - Zelfstandig naamwoord
Halbertsma geeft hier de woordsoort niet expliciet aan, maar impliciet door de 
afkorting van de genusaanduidingen 

A, cg. literarum prima
alond, n. F.v. insula (2)
ded-eth, m. juramentum verissimum (602)
barûch, f. W.o. feretrum90 (228)

Cg. staat voor communis generis (gemeenslachtig), m. voor masculinum (mannelijk) 
en f. voor femininum (vrouwelijk). Een enkele keer gebruikt Halbertsma fæm. en 
neut. voor f. en n. (ÆB, W.o. fæm. et neut.). S.v. draek [...] diabolus (728) geeft hij 
tussen ronde haken het bepaalde lidwoord di, in plaats van de afkorting cg.
De aanduiding cg. heeft voor verwarring gezorgd bij de bewerkers van het 
Friesch Woordenboek. Waling Dykstra schreef op 7 maart 1892 een brief aan J. 
van Loon over het Friesch Woordenboek (Faber 2003b:194-195): 

Ziehier wat Dr. Murray Bakker mij schreef in Mei 1888. 
“Nei myn ynsjên wol Joast Hiddes by selsstannige namwirden neat wite fen 

89  Na het artikel D heeft Halbertsma in de kolommen 591-600 een aantal woorden 
opgenomen die beginnen met een t. Bij deze woorden is de afwezigheid van grammaticale 
labels eerder regel dan uitzondering (zie ook pagina 198).
90  A, cg. Eerste letter (van het alfabet)
alond, n. F.v. eiland
ded-eth, m. geheel waarheidsgetrouwe eed
barûch, f. W.o. draagbaar/lijkbaar
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manlik en froulik. By him binne dy allegj. cg. en n., dat wol sizze: communis 
generis, congenerum = gemienslachtich, allike goed manlik as froulik, al nei’t 
men ‘t wol; n efter in nammewird bitsjut neutrum, onsidich, folút skreaun: 
Nomen substantivum communis generis, congenerum of nomen substantivum 
neutrum. Dr. J.H. Halb. is op dit stik al wer apart lyk as de Firdgumer toer. 
Bolle, boerefeint en boerefaem binne by him cg.. Efter boerman en broekman 
set er lykwol in m, masculinum (manlik). Ik sels meitse ek alle substantiven, 
dy net onsidich binne cg. behalven mantsjes en wyfkes. Bolle, raem, hyngst, 
kening, boer, binne manlik; kou, merrie, boerinne lit ik froulik bliuwe”
Zooverre M.B. - Het is meer voorgekomen dat J.H.H. op het gebied van 
taal en spelling regels voorschreef die hij zelf niet getrouw naleefde. 
Colmjon heeft zich met cg. ook wel eens vergist en evenzoo ik, vooral in 
het begin toen ik nog niet wist wat cg. eigenlijk betekende.

Tjalling Halbertsma beantwoordt op 21 februari 1892 een vraag van Van Blom, 
die ook niet wist wat cg. betekende in het Lexicon Frisicum. Zijn antwoord is tevens 
voor Van Loon bedoeld (Hoekema 1971:152). Tjalling zegt dat hij en zijn collega’s 
Sijmens en Van Helten niet anders weten dan dat dit moet zijn, ‘communis 
generis.’ ‘Ik onderstel’, schrijft Tjalling, ‘dat wij hier met eene vergissing van 
mijnen vader te doen hebben en ben van oordeel, dat er bij de bewerking van 
het lexicon met dat cg. maar geene rekening moet worden gehouden.’ Maar 
Hoekema (1971:152) denkt dat Halbertsma heel goed heeft geweten wat hij deed 
toen hij de Friese substantieven volgens het ‘grammatikale slachte yndeelde 
yn it-wurden (n.) en de-wurden (cg.). Mei dat ‘cg.’ het er sonder mis oanjaen 
wollen dat it forskil yn it lidwurd tusken manlike en froulike wurden al lang 
fordwoun en de pronominale oantsjutting in stikhinne gearfallen wie.’
Hoekema’s veronderstelling is correct. Halbertsma zegt in 1865, in zijn 
bespreking van Bendsens Noord-Friese grammatica dat ‘Het Rizumer 
dialect [...] het geslacht, dat de ouden aan ieder substantivum toekenden, 
bewaard (heeft)’, terwijl ‘het Nederlandsch en het Land-Friesch [...] slechts 
het onderscheid tusschen neutra en communis generis (bewaarde)’ en dat 
‘het Engelsch alle onderscheid in dezen sedert lang verspeeld heeft.’ In het 
Nederlands onderscheidt het artikel volgens Halbertsma ‘geen masc. van 
fæmin., en ofschoon de geslachtslijsten aan elk subst. zijn bijzonder genus 
toekennen, en den genitivus diensvolgens declineren met des of der, zoo bestaat 
dat onderscheid tegenwoordig nergens dan op papier; de taal zelve heeft dat 
onderscheid, ook in het dagelijksch gesprek der meest beschaafde menschen, 
verloren.’ De Nederlander die het geslacht van een zelfstandig naamwoord wil 
weten, ‘weet het niet als de Rizumer uit het taalinstinkt, dat in hem spreekt, 
maar uit de geslachtslijsten van Hoogstraten of Siegenbeek, welke hij opslaat’ 
(Halbertsma 1865a:425-426). Een aantekening in LFB:1 (tweede nummering), 
namelijk: ‘mf=cg.=communis generis’ maakt nog eens duidelijk dat Halbertsma 
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in het geval van substantieven die het lidwoord de bij zich hebben, bewust voor 
de aanduiding cg. heeft gekozen. Halbertsma heeft zijn observatie betreffende 
het moderne Fries, door hem ‘Land-Friesch’ genoemd, doorgevoerd in het 
Lexicon Frisicum. Substantieven uit het contemporaine (dialectische) Fries krijgen 
de geslachtsaanduiding cg. of n. Hij wijkt daarmee af van het WNT, dat de 
zelfstandige naamwoorden verdeelt in ‘mannelijk (m.), vrouwelijk (vr.), onzijdig 
(onz.) of gemeenslachtig (gemeensl.)’ (Moerdijk 1994:49). De term gemeenslachtig 
doet denken aan Halbertsma’s communis generis, al is er wel een verschil: 
‘Gemeenslachtig’ staat in het WNT niet alleen tegenover ‘Onzijdig’, maar ook 
naast ‘Mannelijk’ en ‘Vrouwelijk’ (bijvoorbeeld voor een woord als deskundige).
Niet-onzijdige substantieven uit oudere taalfasen of uit Friese varianten waar het 
onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk (volgens zijn bronnen) kennelijk 
werd of wordt gemaakt, verdeelt Halbertsma in mannelijk: æsk-bult, m. W.O. 
acervus cinium (26) en vrouwelijk: aftskip, f. F.v. conditio legitima91 (13). 
Waling Dykstra heeft in bovenstaande brief al laten zien dat de gebruiker niet 
blind kan varen op Halbertsma’s geslachtsaanduidingen. In de door Dykstra 
aangehaalde brief van Murray Bakker vinden we daarvan het voorbeeld broekman, 
dat de geslachtsaanduiding m. bij zich heeft. Met boerman, dat in dit verband 
ook wordt genoemd, bedoelt Murray Bakker waarschijnlijk bur-man, m. F.v. civis 
municipii. Dat is echter geen goed voorbeeld, want bur-man (559, 562) is Oudfries 
en daarom past de geslachtsaanduiding m. perfect in Halbertsma’s systeem. Dat 
systeem is door Murray Bakker duidelijk niet als zodanig herkend.
Verzamelnamen, enkelvoudige zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar 
een meervoudig begrip, worden in het Lexicon Frisicum aangeduid met collectivum, 
collective of collect, meestal in combinatie met de geslachtsaanduidingen cg. of n.:

DIK, n. collectivum, densa foliola crescentis taraxici in pratis
barn-hout, n. collective, ligna, faces, instrumenta lignea ignis in foco (185)
EUNJER, n. collect. hermoes, equisetum palustre, alias quadernaet92

Consequent is Halbertsma niet, want blâuwe turf (383) wordt als collectivum 
aangemerkt, terwijl bij baggeler-turf (158) slechts de aanduiding cg. wordt 
gegeven. Halbertsma vergist zich wanneer hij affear, (aldfear) [...], majores, 
proavi (voorouders, voorgeslacht), als collectivum aanduidt (78). S.v. BLED, n. 
folium arboris vel floris; leaf autem arundinis et frumenti93, geeft Halbertsma 
het mogelijke gebruik als collectivum (gebladerte) niet aan.

91  æsk-bult, m. W.o. een hoop as; aftskip, f. F.v. wettelijk gehuwde staat.
92  DIK, n. collectivum, opeengepakt gebladerte van paardenbloem in weilanden. 
barn-hout, n. collective, stukken hout, aanmaakhout, houten voorwerpen gebruikt voor vuur 
in een haard. 
EUNJER, collectivum moeras-paardestaart (plant), ook: quadernaet.
93  BLED, n. blad van boom of plant; leaf echter van riet en graan.
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In het Lexicon Frisicum worden zelfstandige naamwoorden ook in het 
meervoud gegeven, met daarbij de afkorting pl. Het gaat dan om zelfstandige 
naamwoorden die altijd of gewoonlijk in het meervoud worden gebruikt:

âlden, pl. parentes (76)
am-beyen, pl. hæmorrhroides (95)
babbele-gûchkes, pl. sannionis actus94 (141)

maar ook om zelfstandige naamwoorden waarvan niet duidelijk is waarom de 
meervoudsvorm als lemma is gegeven:

bánen, pl. segmenta panni integri oblonga
bjen-struken, pl. fabarum frutices (374)
syl-diken, pl. aggeres in utraque ripa cingentes canalem95 (656)

Bern (kind, kinderen) is één van de paar Friese woorden die geen meervouds-
uitgang hebben. Halbertsma geeft dat in het Lexicon Frisicum zo aan: 

BERN, n. (bén) infans, pl. bern. 

S.v. berns-bern (180) geeft Halbertsma dat impliciet aan door pas achter de 
Oudfriese vorm bern-bern ‘sing. et plur.’ toe te voegen. S.v. broars-bern (kinderen 
van broer) (522) wordt weer wel aangegeven dat het tweede lid enkelvoud 
en meervoud kan zijn (broars-bern, pl. et sing. fratris liberi). S.v. boal-koerren 
(442) wordt impliciet aangegeven dat dat een meervoudsvorm is door ook de 
enkelvoudsvorm te vermelden (boalkoerren, sing. boal-koer). S.v. hynzer, hynder 
(675) vermeldt Halbertsma ‘sing. et pl. equus, equi.’ In het Middelfries, jongste 
vindplaats 1712, komt hynzer enkele keren als meervoud voor. In het moderne 
Fries kennen we dat niet meer. Het WFT heeft hynzer, hynder uit het Lexicon 
Frisicum overgenomen, echter zonder de opmerking van Halbertsma over 
het meervoud. Halbertsma gaat er s.v. hynzer, hynder van uit dat etymologisch 
gezien het laatste deel van hynzer, hynder teruggaat op dier. Dier komt in de 
negentiende eeuw ook in het meervoud voor, cf. het volgende citaat uit 1896: 
‘De wylde djier wirde ek wol ris tamme.’ 
Enkele malen zijn de aanduidingen dim., n. dim., n. diminut. of n. diminutivum 
gebruikt om aan te geven dat het lemma een verkleinwoord is:

94  Gedrag van een hansworst.
95  bánen, pl. stukken uit een lange doek
bjen-struken, pl. struiken van bonen
syl-diken, pl. wallen die een zijl aan beide kanten omringen
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boecilce, n. F.v. dim. libellus (432)
bancilce, n. diminut. scamnum pusillum (178)
bjirke, n. diminutivum; notat dulcedinem potus96 (236)

Bij bryke, n. diminut. (506) en düweltsje, n. dim. (800), beide zonder vertaling of 
toelichting, gaat het om kindertaal, of taal die tot kleine kinderen gesproken 
wordt. Niet alle als verkleinwoord opgenomen lemmata worden als zodanig 
aangegeven:

aike, n. parvum ovum (70)
begine-tutke, n. (be-gi-ne-tüüt-ke) beguinæ osculum97 (159)

Halbertsma (1865a:419) constateert dat ‘het verbum, zoodra het substantivum 
wordt, of substantive geheel op zich zelven staande gebezigd wordt, de gerundiale 
n achter zich opneemt.’ Hij geeft als voorbeeld by swerren, flockjen, beestige bjealgerije, 
‘waar twee substantive genomene verba en één substantivum als soortgelijken 
naast elkander staan.’ Halbertsma heeft dergelijke gesubstantiveerde 
werkwoorden in het Lexicon Frisicum ook als lemma opgenomen (drinken, n. 
potio (738)), meestal in samenstellingen en afleidingen:

barge-biten, n. ludus versus in litem vel pugnam (152)
hals-brekken, n. opus vel tentamen vitæ periculi plenum (503)
BYWÆZEN, n. præsentia98

7.3.2 - Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord
Bijvoeglijke naamwoorden worden in het Lexicon Frisicum aangeduid met de 
afkorting adj.: ÆNG, éang, adj. pavidus, timens; eárnstich, adj. serius99 (119). Veel 
bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook fungeren als bijwoord, in het Lexicon 
Frisicum aangegeven met adv. Halbertsma geeft dat op verschillende manieren 
aan:

bihoorlik, adj. adv. F.u. conveniens, ut decet (271)
diwelommen, adj. et adv. diabolicus, vehemens, modum excedens (671)

96  boecilce, n. F.v. dim. boekje
bancilce, n. diminut. klein bankje
bjirke, n. diminutivum; duidt het genot van een drankje aan
97  aike, n. klein ei.
begine-tutke, n. (be-gi-ne-tüüt-ke) kus van begijn.
98  barge-biten, n. spel dat op ruzie of vechten uitdraait.
hals-brekken, n. werk of oefening vol levensgevaar.
BYWÆZEN, n. aanwezigheid.
99  ÆNG, éang, adj. bang, bevreesd; eárnstich, adj. ernstig.
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AMPER, adj. acidulus, adv. vix ac ne vix quidem100

In het laatste voorbeeld wordt voor het bijvoeglijk naamwoord een andere 
betekenis (zuur) gegeven dan voor het bijwoord (ternauwernood, bijna). S.v. 
ÆCHT vertaalt Halbertsma slechts het bijvoeglijk gebruik van het lemma en 
geeft hij na de afkorting adv. met voorbeelden het bijwoordelijk gebruik aan:

ÆCHT, adj. W.o. eximius, probus. Dait hat æcht gôder. Adv. Dait schip kan 
æcht sil, [...]. F. Dat scip ken echt sile [...]. F. Echt moai [...]; echt kâld101

Met het aangeven van mogelijk bijwoordelijk gebruik is Halbertsma niet 
consequent. AKELIK, [...] dolendus, horribilis en AF-[GRYSLIK] vel AU-GRYSLIK, 
[..] horribilis zijn volgens Halbertsma beide bijvoeglijke naamwoorden, terwijl 
uit de voorbeelden die hij geeft duidelijk blijkt dat ze ook gebruikt kunnen 
worden als bijwoord, cf. ‘It is akelige kâld’ en ‘It is augryslike kâld.’ Halbertsma 
geeft het bijwoordelijk gebruik van BYSUNDER, adj. extraordinarius aan in 
een apart artikel: bysundere, adv. It is bysundere myld (353). Het lemma is hier 
in verbogen vorm gegeven.
Halbertsma vermeldt soms dat een bijvoeglijk naamwoord als lemma in de 
vergelijkende trap en/of in de overtreffende trap staat

BETTER, adj. comp. melior; better, compar. melior. superl. bæst optimus 
(155)
boppeste, adj. superl. altissimus (458)
befterste, Saterl. superl. [...] ibidem102 (212)
efterste, adj. superl. [...] ultimus (861)
jerder, comp. adj. êr, prius, maturius. Ags. æror. Ags. ærra, superl. erost103 
(922)

Het WNT onderscheidt binnen de bijvoeglijke naamwoorden attributief 
(Attrib.) en predicatief (Praed.), of predicatief-attributief (Praed.-attrib.) gebruik 
(Moerdijk 1994:123). In het Lexicon Frisicum komen die labels niet voor.
Eén keer geeft Halbertsma op de plaats waar we de woordsoortaanduiding mogen 

100  bihoorlik, adj. adv. F.u. behoorlijk, naar behoren.
diwelommen, adj. et adv. duivels, hevig, bovenmatig.
AMPER, adj. een beetje zuur, adv. amper en zelfs dat niet.
101  ÆCHT, adj. W.o. voortreffelijk, flink.
102  Befterste komt in het Lexicon Frisicum na BEFTA, adv. Saterl. post.
103  BETTER, adj. comp. beter; better, compar. beter. superl. bæst best.
boppeste, adj. superl. hoogste, bovenste.
efterste, adj. superl. laatste, achterste.
jerder, comp. adj. êr, eerder, vroeger. Ags. æror. Ags. ærra, superl. erost.
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verwachten aan dat het lemma een meervoudsvorm in de tweede naamval is 
(allera, alra, F.v. gen. pl., omnium104 (86)). De woordsoort zelf noemt hij niet.

7.3.3 - Voornaamwoord
Halbertsma heeft slechts enkele voornaamwoorden als lemma in het Lexicon 
Frisicum opgenomen. Als persoonlijk voornaamwoord vinden we ER, pronomen 
masc. ille. S.v. DOU wordt de woordsoort niet gegeven. Hij geeft hierbij de 
genitief fen dy, en hij noemt als datief en accusatief de vorm dy en als meervoud 
jimme. Dy (648) en DIZZE zijn opgenomen als ‘pronomen demonst.’ en ‘pron. 
demonst.’ S.v. DIZZE vermeldt hij dat dat mannelijk en vrouwelijk (‘m. et f.’) 
kan zijn. Ook noemt hij s.v. DIZZE het onzijdige dit en ‘relative ad prævium 
substantivum, vel interrogative’ ditte105. Van dat (672) zegt Halbertsma ‘solute et 
relative positum intendit notionem’106, met als voorbeeld jimme bineideelje ind 
dat jimme broárren. ELTS, [...] unusquisque107. F.v. ellic, Ags. ælc, Nl. elk, is bij 
Halbertsma een bijvoeglijk naamwoord.

7.3.4 - Voorzetsel
In het Lexicon Frisicum wordt de afkorting præp. gebruikt voor voorzetsels die 
als lemma opgenomen zijn:

ÆUN, præp. F.b. F. oan, ad; 
BY, F.v. bi, præp. apud
EFTA, eft, præp. F.v. post108

Het Oudfriese bifara kan volgens Halbertsma zowel voorzetsel als bijwoord 
zijn:

BIFARA, præp. adv. F.v. ante (tempus.)109

BI-NJUNKEN is bij Halbertsma een bijwoord, terwijl uit het voorbeeld ‘Di widze 
stiet biniunke it græf ’ toch blijkt dat binjunken ook een voorzetsel kan zijn. AFTA, 
F.v. efta, eft, post, a tergo110 heeft geen woordsoortaanduiding gekregen.

104  allera, alra, F.v. gen. pl., van alle(n).
105  Verwijzend naar het voorgaande znw. of vragend gebruikt] ditte.
106  Zowel zelfstandig gebruikt als verwijzend naar een ander zinsdeel versterkt het de 
betekenis
107  Een ieder.
108  ÆUN, præp. F.b. F. oan, aan; 
BY, F.v. bi, præp. bij.
EFTA, eft, præp. F.v. na.
109  BIFARA, præp. adv. F.v. voor (in de tijd).
110  AFTA, F.v. efta, eft, na, achter.
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7.3.5 - Lidwoord
De afkorting art. wordt in het Lexicon Frisicum gebruikt voor de als lemma 
opgenomen lidwoorden. We vinden die afkorting twee keer, één keer voor het 
Oudfriese DA, tha, waarbij wordt aangegeven dat het bij meervoudsvormen 
van mannelijke, vrouwelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden kan 
worden gebruikt: ‘art. plur. m. f. n.’ S.v. DI, de, het modern Friese lidwoord, 
geeft Halbertsma aan dat we te maken hebben met een bepaald lidwoord, 
te gebruiken bij mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden: ‘art. 
definit. masc. et fæm.’ Halbertsma noemt hier niet de mogelijkheid om het 
bepaalde lidwoord bij meervoudsvormen te gebruiken. Folkertsma (1973:176) 
merkt op dat Halbertsma’s spelling er niet moderner op geworden is: ‘It 
lidwurd (in de Mattheus-vertaling van 1858, AD) is no allinne as di stavere.’ 
Folkertsma voegt daar aan toe dat die spelling volgens het Lexicon Frisicum ‘like 
ûnkrekt wie as de.’ Folkertsma doelt hier waarschijnlijk op het artikel DI, de, 
waar Halbertsma in een tussen haakjes geplaatste opmerking zegt dat de met 
een eigenaardige klank tussen i en e uitgesproken wordt en dat daarom de 
oude Friezen twijfelen tussen de en di (sono indistincto et inter e et i medio, 
unde F.v. vacillant quoque inter de et di). In het Lexicon Frisicum worden di en 
de doorelkaar gebruikt, soms zelfs in één voorbeeldzin: Hwa ken di steárren yn 
de héage loft âféagje, maar di wordt aanmerkelijk vaker gebruikt dan de.
Halbertsma behandelt het onbepaalde lidwoord in, zonder dat overigens zo te 
noemen, s.v. EN (ên) F.v. unus, ex an, idem. [...] F. ien, en vel in, ‘n. Daarnaast 
komt het aan de orde bij het Noord-Friese A:

A, F.b. per apocopen pro an, ut Angli. A man, Ang. a man; à kerl, Ang. a 
churl, sed notione diversa; à fent, F. ‘n feint, Ang. a young fellow, cætera. 
Eandem apocopen patiuntur fere omnia infinitiva Frisica, tum vetera, 
tum hodierna. Ags. an, Ang. one; F.v. an, ên, F. ien, unus; Ang. a ex an, F. 
‘n ex ien, vicem articuli indefinitivi præstant; Ang. F.b. a man, F. ‘n man, 
[...]. - Pro an, in, ad, super, F.v. frequentant a: a himile end a erthe in coelis 
et in terra111

7.3.6 - Werkwoord
Halbertsma (1865a:419), hierboven al aangehaald, zegt terecht dat de ‘zuivere 
infinitivus’ altijd ‘zonder n finalis’ is, terwijl het ‘gerundium met die n is.’ 
Halbertsma begrijpt dan ook niet dat Epkema, ‘in zijn woordenboek op G. 

111  A, F.b. door apocope in plaats van an, zoals Engels A man, Ang. a man; à kerl, Ang. a 
churl, maar met een andere betekenis; à fent, F. ‘n feint, Ang. a young fellow, enz. Dezelfde 
apocope ondergaan haast alle Friese infinitieven, zowel in het oude als in het huidige Fries. 
Ags. an, Ang. one; F.v. an, ên, F. ien, unus; Ang. a uit an, F. ‘n uit ien, vervullen de rol van 
onbepaald lidwoord; Ang. F.b. a man, F. ‘n man, [...]. - In plaats van an, in, bij op vertoont 
Oudfriies vaak a: a himile end a erthe in coelis et in terra.
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Japix, de verba steeds als gerundia en nooit als infinitiva heeft aangegeven [...] 
niettegenstaande hij zelf heeft erkend, dat de infin. achter zich eene n bekomt, 
wanneer er vooraf gaat to, en wanneer de infin. als substantivum gebruikt 
wordt: b. v. to libjen, it libben, of libjen’112. In het Lexicon Frisicum eindigen als 
lemma opgenomen werkwoorden altijd op –e, met uitzondering natuurlijk 
van werkwoorden als AFDWAN en AFGÉAN. Voor het werkwoord gebruikt 
Halbertsma in het Lexicon Frisicum de afkorting vb., verbum:

BAGA, vb. F.v. jactare
BILOMMERJE, vb. obumbrare, obnubilare113

Regelmatig geeft Halbertsma met vb.a en vb.n. aan of het om respectievelijk 
een overgankelijk werkwoord gaat of om een onovergankelijk werkwoord, 
waarbij de afkortingen staan voor verbum activum en verbum neutrum:

âfbrekke, vb.a. destruere (503)
del-komme, vb.n. descendere114 (604)

In het WNT en in Weilands woordenboek (1799) worden de termen ‘bedrijvend 
werkwoord’ en ‘onzijdig werkwoord’ gebruikt voor respectievelijk overgankelijk 
en onovergankelijk werkwoord115. In de derde editie van Weilands Nederduitsch 
Letterkundig Woordenboek (1845), niet meer door Weiland zelf uitgegeven, worden 
die termen nog steeds gebruikt. Epkema (1824:LXII) noemt in het voorwoord 
op zijn woordenboek ‘bedrijvende, lijdende, onzijdige’ werkwoorden, waarbij 
hij opmerkt ‘dat vele W-W. bedrijvende en onzijdig tevens zijn.’ Eén keer gebruikt 
Halbertsma de afkorting vb. transit:

BILYE, vb. transit. propter culpam suam vel aliorum pati116

Soms geeft hij impliciet aan dat we te maken hebben met een overgankelijk 
werkwoord door tussen haakjes een lijdend voorwerp toe te voegen:

112  Halbertsma beklaagt zich erover dat Richthofen in zijn Oudfries woordenboek ‘al 
onze Land-Friesche verba, op Epkema’s gezag, in gerundio heeft aangehaald.’
113  BAGA, vb. F.v. gooien.
BILOMMERJE, vb. overschaduwen.
114  âfbrekke, vb.a. afbreken.
del-komme, vb.n. naar beneden gaan.
115  Het WNT gebruikt ook nog de term absoluut, afgekort tot abs., voor een overgankelijk 
werkwoord dat ‘in dezelfde betekenissfeer ook zonder object kan voorkomen (vgl. het ge-
bruik van voeden in Zij voedt haar kind zelf en Het is tijd om te voeden’ (Moerdijk 1994:50).
116  BILYE, vb. transit. door zijn eigen of andermans schuld iets moeten bezuren.
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efter-nei-blaeye, (immen) vb. pone aliquem linguam exserere ludibrio117 
(378)

Wanneer een werkwoord zowel overgankelijk als onovergankelijk kan zijn, 
geeft Halbertsma dat aan met vb.a. et n.:

AFBARNE, vb.a. et n. [...] comburere, comburi totus quantus118

S.v. daegje, vb.n. diescere (609), geeft Halbertsma echter alleen aan dat dit 
werkwoord onovergankelijk is. In de tweede betekenis, ‘Diem ponere, 
constituere’ (een dag/datum bepalen) is daegje evenwel overgankelijk, zoals ook 
blijkt uit het voorbeeld dat bij deze betekenis gegeven wordt: ‘immen foár it 
riúcht daegje.’ Halbertsma laat het aan de gebruiker over om die conclusie te 
trekken, de aanduiding vb.a. ontbreekt.
Wederkerende werkwoorden duidt Halbertsma niet aan met verbum reflexivum, 
zoals we zouden verwachten, maar met vb. relat., relat. vb. en vb. relativum:

BIKROADGJE, bikrodje, vb. relat.
déa’-laitse, Hind. da’-lakje, relat. vb. rumpi risu (628)
déa’-screppe (him), vb. relativum, sese nimio labore exani[ma]re119 (629)

In het laatste voorbeeld voegt Halbertsma tussen haakjes het wederkerend 
voornaamwoord him toe, soms is dat ook de enige aanwijzing dat we te maken 
hebben met een wederkerend werkwoord:

BIMURTJE (him) F.o. sese inepte irretire alienis rebus
forbrekke (him) sese frenare120 (503)

Hij geeft ook wel in de voorbeelden aan dat een werkwoord wederkerend 
gebruikt kan worden: 

BIDWAEN, vb.a. peragere, [...] -Relative, him bidwaen;
oerarbeidje, v.n. ultra diei pensum laborare. Relativ him oerarbeidje121 (116)

117  efter-nei-blaeye, (immen) vb. naar iemand de tong uitsteken, ten hoon.
118  AFBARNE, vb.a. et n. [...] geheel en al branden of doen branden.
119 déa’-laitse, Hind. da’-lakje, relat. vb. zich te barsten lachen.
déa’-screppe (him), vb. relativum, zichzelf door teveel werk uitputten.
120  BIMURTJE (him) F.o. zich op ongepaste wijze met andermans zaken inlaten.
forbrekke (him) zichzelf beteugelen.
121  BIDWAEN, vb.a. ten einde brengen, [...] Refl. him bidwaen; 
oerarbeidje, v.n. meer werk verrichten dan de dagtaak. Refl. him oerarbeidje.
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S.v. BISTIETTE, bistjitte, vb.a. [...] zegt Halbertsma dat dat werkwoord ook 
met him voor kan komen: ‘cum him, se, him bistjitte.’ S.v. BISERJE, biserje, 
biséarje, vermeldt Halbertsma dat dit regelmatig als wederkerend werkwoord 
voorkomt: ‘plurimum relative.’ Vaak blijkt slechts uit de bijbehorende 
voorbeelden dat een werkwoord wederkerend is of kan zijn:

ynbyldje, vb.a. opinari, fingere animo et cogitatione. Domenys ind scoálmasters 
byldje hjar ien bülte yn (250)
BITIMME, vb.a. Saterl. him betimme, se compescere
BIPISJE, vb. a. permingere quid vel quem. It bern bipisset him, infans se 
permingit122

Het is niet duidelijk waar Halbertsma de term verbum relativum vandaan heeft. 
De term betrekkelijk werkwoord is in Halbertsma’s tijd wel gebruikt, maar niet 
voor reflexieve werkwoorden, vgl. de definitie van ‘Wederkeerig werkwoord’ in 
het WNT: 

Werkwoord dat gebruikt wordt in verb. met het wederkeerig 
voornaamwoord elkaar. Ook wel betrekkelijk of reciprook werkwoord 
genoemd

Het WNT geeft daar twee citaten bij: 

Verbe Reciproque. Betrekkelyk Werkwoórd, janssens Fransche Spraek- 
en Spelk. 115 [1775]. Reciproke werkwoorden ... die eene wederkeerige 
handeling tusschen twee of meer personen aanduiden, en dus, meer 
dan de reflexieve, aanspraak hebben op de benaming van wederkeerige 
werkwoorden [...], brill, Holl. Spraakl. 514 [1846]

Halbertsma noemt ængje (17) een vb. impersonale, een onpersoonlijk werkwoord. 
Die aanduiding wordt ondersteund door het subjectsloze voorbeeld dat s.v. 
ængje wordt gegeven: ‘Mi eanget for it râbjen fen di lie’, timeo maledicentiam 
hominum’ (ik ben beducht voor de kwaadsprekerij van de mensen). Het enige 
andere werkwoord dat in het Lexicon Frisicum onpersoonlijk wordt genoemd 
is BINYE, dat bij Halbertsma zelfs een ‘vb. impersonale relativum’ is. Hij 
heeft blijkbaar it en my in de volgende voorbeelden als respectievelijk een niet 
verwijzend voornaamwoord en een wederkerend voornaamwoord opgevat:

122  ynbyldje, vb.a. van mening zijn, een beeld in de geest en de gedachte vormen.
BITIMME, vb.a. Saterl. him betimme, zich inhouden.
BIPISJE, vb. a. iets of iemand bewateren. It bern bipisset him, het kind bewatert zich.
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It binyt di minscen dat di Ingelscen ind Franscen sokke gréate buiskes 
binne
It binyt my altiden dat ien man bang wæze ken foár ien man
It scil my binye, hwa baes wirdt, di man oaf it wiif?

S.v. bifalle (257) tekent Halbertsma aan: ‘cum dativo’ (met de datief ) en hij geeft 
daarbij de voorbeeldzin ‘Us faem is nat moai, mar hia bifalt us oars bæst yn it 
gebruk.’ 
Enkele werkwoorden die uitgaan op –elje en –erje worden door Halbertsma 
frequentativum genoemd:

biddelje, vb. frequentativum, frequenter precari, i.e. mendicare, stipem 
cogere (242)
bibberje, vb.n. frequentativum, tremere [...]123 (239)

Een paar keer geeft hij aan van welk werkwoord het frequentativum is gevormd:

baggelje, forma frequentativa vb. simplicioris bagje (158)
bilegerje, vb.n. frequentativum vb. bilega (291)
BISIPERJE, vb.a. et n. lente et minutim cadente aqua suffundi; vb. 
frequentativum ex forma simplici F.v. besipa; bismirkje, vb.a. freq. vb. bismîre124 
(345)

S.v. BABBELJE vermeldt Halbertsma niet dat het om een frequentatief werkwoord 
gaat, terwijl hij s.v. biggelje, vb.n. frequenter edere partum porcellorum; vomere 
(262), impliciet, dat wil zeggen via de betekenisomschrijving, namelijk ‘telkens 
biggetjes baren; braken’, aangeeft dat dat een frequentatief is.
Vijf maal geeft Halbertsma aan dat het lemma een deelwoord is. Bij dwaende 
geeft hij slechts de algemene aanduiding ‘part.’, i.e. participium (805). S.v. DRIND 
gebruikt hij de afkorting ‘perf. part.’, perfecti participium, oftewel voltooid 
deelwoord, en Bikoft (276), BOUN en BUN noemt hij ‘pf.p.’, idem. BOUN en BUN 
zijn spellingsvarianten. In beide artikelen geeft Halbertsma aan dat het lemma is 
afgeleid van het werkwoord bine, waar hij de lezer ook naar verwijst.
S.v. BOEK wordt vermeld dat dat de verleden tijd is van het werkwoord bakke: ‘pf. 
verbi bakke.’

123  biddelje, vb. frequentativum, vaak bidden, d.w.z. bedelen.
bibberje, vb.n. frequentativum,trillen.
124  BISIPERJE, vb.a. et n. langzaam en beetje bij beetje overgoten worden door vallend 
water; vb. frequentativum uit de ongelede Oudfri. vorm besipa; bismirkje, vb.a. freq. vb. bi-
smîre



125

7.3.7 - Tussenwerpsel
Het Lexicon Frisicum bevat drie lemmata met de aanduiding interjectio, van 
de laatste twee zegt Halbertsma dat die respectievelijk walging en aansporing 
uitdrukken:

AY, interjectio, ita
BA! interjectio fastidientis
halá! incitantis interjectio (824)

7.3.8 - Voegwoord
Het enige lemma dat in het Lexicon Frisicum als voegwoord wordt aangeduid is 
het Friese equivalent van Nederlands ‘ook’: EAK, (eák, jek) eek, iik, conj. etiam. 
De Oudfriese vorm AK wordt benoemd als bijwoord: AK, adv. F.v. etiam.

7.3.9 - Eigennaam
In het Lexicon Frisicum gebruikt Halbertsma voor mannelijke voornamen de 
afkortingen n.p.v., n. p. v., n. p. viri, n.p. viri, die gelezen moeten worden als nomen 
proprium viri en voor vrouwelijke voornamen: n.p. fem, n.p.f., die gelezen moeten 
worden als nomen proprium feminae:

ÆGLE, Ags. n. p. viri
bote, n.p.v. (212)
bape, n.p.f. (417)
BLIKE, blîke, n.p. fem.

Geslachtsnamen komen als lemma voor met n. patronymicum en n. patron:

ALUWA, n. patronymicum
balkema, n. patron. (172)
ballama, n. patron. (172)
bantema, Beintema, n. patronymicum. (178)

S.v. botnia, n. patronymicum (469), voegt Halbertsma toe dat dat de geslachtsnaam is 
van ‘gentis nobilis’ (een adelijk geslacht). De als lemma opgenomen plaatsnamen 
hebben geen woordsoort bij zich, maar een (encyclopedische) toelichting of 
vertaling:

bird, nomen trium villarum rusticarum ad ripam sulci aquarii in boreali 
vicinio urbis Workumi (319)
BODELSWART, urbs antiqua Frisiæ
BREMEN, urbs Brema
BRESTED, urbs Frisica apud littus occidentale Sleswicæ
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DOKKUM, nomen urbis antiquissimæ Frisiæ sæculo octavo notatæ 
Bonefacii cæde125

7.3.10 - Telwoord
Halbertsma geeft één keer een telwoord het label num. mee (DARTIEN, 
num. (dattien) F.u. tredecim). AN, F.b. unus; EN (ên) F.v. unus; earste, primus 
(828); Trye. Lat. tres en ELLEVA, elleve, F.v. undecim hebben allemaal geen 
woordsoortvermelding. DUZEND, cg. et n. F.u. mille, numerus millenus, wordt 
in het Lexicon Frisicum alleen als een zelfstandig naamwoord gegeven.

7.3.11 - Uitgang
Halbertsma vermeldt bij twee lemmata het grammaticale label terminatio, 
namelijk s.v. ENS en EDE. –ede. Beide keren geeft hij de woordvormende 
eigenschappen van de betreffende uitgang aan. ENS is een ‘terminatio 
substantivorum quæ formantur ex adjectivis’ (‘ex. gr. di fierens, longinquitas, 
ex fier, longinquus126 [...] cg.’). EDE. –ede komt voor in het dialect van 
Hindelopen, het is een ‘terminatio adjectivalis, formâ præteriti participii’ (‘Ex. 
gr. blomme, flos, blommede dôk’127). Andere uitgangen zijn in het Lexicon Frisicum 
niet als lemma opgenomen. Halbertsma noemt in een aantal artikelen nog 
wel uitgangen die als lemma in het woordenboek hadden kunnen worden 
opgenomen, zoals –(h)aftich, de Noord-Friese infinitiefuitgang –an, de Noord-
Friese/Friese infinitiefuitgang –i/–je en de meervoudsuitgang –en.

7.4 Paradigmavormen

7.4.1 - Paradigmavormen van werkwoorden
In het Lexicon Frisicum worden van bepaalde werkwoorden paradigmavormen 
gegeven. Daarbij is de onregelmatige vervoeging van de betreffende 
werkwoorden waarschijnlijk wel een criterium geweest, maar we vinden ook 
regelmatige werkwoorden waarvan paradigmavormen worden gegeven. 
In enkele gevallen volgt het paradigma direct na de woordsoortaanduiding:

125  bird, naam van drie plattelandssteden aan de kust van de [binnenzee] ten noorden van 
de stad Workum.
BODELSWART, oude stad in Friesland.
BREMEN, de stad Bremen.
BRESTED, Friese stad aan de westkust van Sleeswijk.
DOKKUM, naam van een zeer oude stad in Friesland, bekend van de moord op Bonifatius 
in de achtste eeuw.
126  ENS is een uitgang van zelfstandige naamwoorden, gevormd uit bijvoeglijke naam-
woorden (b.v. di fierens, verte, uit fier, ver [...]’).
127  EDE. –ede is een bijvoeglijk naamwoord-uitgang met de verschijningsvorm van het 
voltooid deelwoord.
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BALTE, […] vb.n. pf. bâltte, pf.p. bâlte, ger. to bâlten
BISTIETTE, bistjitte, vb.a. pf. bistaet, pf.p. bistaet et bistjitten, ger. 
bistjitten

Dat is op zich ook een logische plaats, maar het komt zo zelden voor dat 
paradigmata hier worden gegeven, dat we die niet tot de kop van de artikelen 
kunnen rekenen. De paradigmata verschijnen op verschillende plaatsen in de 
betekenisafdeling van de lemmata: na de eerste betekenisaanduiding:

BISJÆN, vb.a. (G.J. besjean) spectare128, pf. biséach, imperat. bisjuch, bisjoch et 
bisjæn! pf.p. bisjuwn
BIMERKE, vb.a. notare, observare129. pf. bimürk, pf.p. bimürken, ger. to 
bimerken130

na een toelichting en/of een variant uit een andere taal:

DOGE, vb.n. valere, prodesse, frugi esse131. O ex u in F.v. duga. Doge, præs. 
ik doach, dou doachste, hy doach, pl. wy, jimme, hja doge. pf. dóchte, pf.p. dócht, 
ger. dogen

of helemaal aan het einde van een artikel:

BITHWINGJE, vb.a. domare, domare armis (populum), compescere 
(linguam)132. Ags. thvingan, Sax. v. bithuingan, F.v. bithwinga, Ang. to 
constrain, subdue. - Præs. ik bethwingje, pf. bithwung, pf.p. bithwungen, ger. 
to bithwungjen

Aan de gegeven voorbeelden is te zien dat Halbertsma niet overal dezelfde 
paradigmavormen heeft vermeld. Na de afkortingen ‘praes.’ of ‘pr.’ (praesens) 
geeft hij meestal de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd, al of 
niet voorafgegaan door het persoonlijk voornaamwoord ik. Wanneer er iets 
onregelmatigs in het paradigma is, zoals s.v. DOGE hierboven, waar in de 
derde persoon enkelvoud geen t achter de stam komt, zien we dat hij alle 

128  Bekijken.
129  Bemerken, opmerken.
130  Soms geeft Halbertsma van lemmata die bestaan uit een voorvoegsel en een on-
regelmatig werkwoord alleen paradigmavormen van het werkwoord: BIKLINKE, vb.n. 
contrahi, pf. klonk, pf.p. klonken.
131  Deugen, van nut zijn.
132 BITHWINGJE, vb.a. temmen, bedwingen met wapens (volk), kuisen (taalgebruik/
woordkeuze).
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persoonsvormen in het enkelvoud geeft.133 Halbertsma wijst s.v. DOGE de lezer 
trouwens op de onregelmatige vorm: 

Doach 3a pers. sg. ind. patitur apocopen finalis t ut F.v. duch’, doech’, pro 
ducht, doecht, et daegh’ pro daecht134

Ook s.v. bliede (399) wijst Halbertsma op de onregelmatige derde persoonsvorm, 
waarin de e weer verschijnt:

in 3 pers. redit e; Ik blied, dou bliedste, hy blet; pl. wy, jimme, hia bliede. pf. 
blette. p.pr. bliedende, p.pf. blet, ger. to blieden

S.v. DOGE vermeldt Halbertsma na de afkorting ‘pl.’ (pluralis) ook de drie 
persoonsvormen in het meervoud. Dat doet hij evenwel niet consequent bij 
alle werkwoorden.
De afkortingen ‘pf.’ en ‘perf.’ staan voor perfectum. Halbertsma geeft na 
die afkortingen echter niet, zoals we dan zouden verwachten, de voltooid 
tegenwoordige tijd, maar de onvoltooid verleden tijd:

AYE, aeye, vb.a. manu mulcere. præs. aei, pf. aeide, pf. p. aeid; DEKJE, 
DEKKE, vb.a. tegere. perf. dekte, pf.p. ditsen135

Het is niet duidelijk waarom Halbertsma hier niet de term imperfectum heeft 
gebruikt. Het voltooid deelwoord wordt in de paradigmata voorafgegaan 
door de afkortingen ‘pf.p.’, ‘p. pf.’ en ‘p.pf.’ (participium perfectum) Het 
tegenwoordig deelwoord verschijnt na de afkortingen ‘p. præs.’, ‘p.pr.’, ‘pr.p.’ of 
‘p.p.’ (participium praesens). Het gerundium wordt aangeduid met ‘ger.’ en twee 
keer met ‘gerund.’ In het overgrote deel van de gevallen noemt Halbertsma bij 
de gerundia het voorzetsel to (moderne spelling te). Een enkele keer gebruikt 
Halbertsma de afkorting ‘inf.’ (infinitivus) in een paradigma:

AWA, AUWA, vb.a. F.v. monstrare. inf. awa, pf.p. awed, ger. to auwande, to 
awane
DRAGE, vb.a. portare. præs. ik draech, pf. drûch, droech, pf.p. drein (ex dregen) 
p. præs. dragende, inf. drage, ger. dragen

133  Hij doet dat echter ook wel bij een regelmatig paradigma in het enkelvoud: FALLE, 
vb.n. cadere. Ik fâl, dou falste, hi fâlt.
134  Doach de 3e pers. ev. indic. ondergaat apocope van de slot-t, b.v. in Oudfr. duch’, doech’, 
in plaats van ducht, doecht, en daegh’ in plaats van daecht.
135  AYE, aeye, vb.a. met de hand strelen.
DEKJE, DEKKE, vb.a. dekken.
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ETA, vb.a. F.v. edere, depascere, inf. ita, præs. ith, (yt) p.pf. etten, ger. to itane136

De afkorting ‘imperat.’ (imperativus) komt alleen voor s.v. BISJÆN en DWAEN.
Halbertsma geeft in veel artikelen ook paradigmata van Oudfriese, 
Angelsaksische, Nederlandse en Noord-Friese werkwoorden en van 
werkwoorden uit andere talen. Het komt voor, bijvoorbeeld s.v. DRUKJE, dat 
er geen paradigma van het lemma wordt gegeven, maar wel van de Oudfriese, 
Agelsaksische en Nederlandse equivalenten. 

7.4.2 - Paradigmavormen van zelfstandige naamwoorden
Ook bij de zelfstandige naamwoorden heeft het paradigma geen vaste plaats 
in de artikelen. Sporadisch volgt het (gedeeltelijke) paradigma direct na de 
woordsoortaanduiding:

eárm-koer, cg. dim. earm-kuórke (831)

Verder verschijnen paradigma-vormen weer op verschillende plaatsen in de 
betekenisafdeling van de lemmata, na de eerste betekenisaanduiding:

BLED, n. folium arboris vel floris; leaf autem arundinis et frumenti. plur. 
bledden
BAERCH, cg. porcus in genere, porcus fæmina et mas. pl. bargen, porci137

na een variant uit een andere taal:

EKER, IKKER, cg. pars agri inter duos sulcos marginales, Frisice greppels, 
in quos aqua pluvialis defluit; […]. F.v. ekker, m. ager, pl. ekkeren et eckerar. 
[...]. Hodierni F. pl. ekers, ikkers, exceptis Hindelopensibus, pl. ékren138

na samenstellingen met het lemma: 

bout, natium una cum femore, propter similitudinem cum clava velsagitta 
capitatæ. […] Petasunculus, ex. gr. agni lamme-bout; ovis scjippe-bout; cygni,

136  AWA, AUWA, vb.a. F.v. tonen.
DRAGE, vb.a. dragen.
ETA, vb.a. F.v. eten, opeten.
137  BLED, n. blad van boom of plant; leaf daarentegen: van riet en graan.
BAERCH, cg. varken algemeen gebruikt, vrouwelijk of mannelijk varken pl. bargen, varkens.
138  EKER, IKKER, cg. deel van weiland tussen twee zij-voren, in het Fries greppels 
genoemd, waarin het regenwater stroomt. F.v. ekker, m. akker, pl. ekkeren en eckerar. [...]. In 
het tegenwoordige Fries zijn de meervoudsvormen: ekers, ikkers, met uitzondering van het 
Hindeloopers, pl. ékren.
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swanne-bout, sed suis scinke: dim. boutke, bouttsje, petasunculus minorum 
avium, ex. gr. anatis, eine-boutke; columbæ, douwe-boutke (472)139

of helemaal aan het einde van een artikel:

BOAT, cg. cymba parva et aperta, ut Anglorum boat. dim. boatke, boattsje140

Soms wordt via een samenstelling het verkleinwoord van het lemma duidelijk: 

dóp, cg. tegumen; ais-dop, testa ovi; pîpe-dop, pileolus fistulæ tabacinæ, 
Pîpe-dópke, dim. (714).

De gegeven voorbeelden maken duidelijk dat Halbertsma niet overal zowel de 
meervoudsvorm (pl. of plur. ‘pluralis’) en het verkleinwoord (dim. ‘diminutivis’) 
heeft vermeld. Wanneer ze wel beide voorkomen in een artikel kunnen ze op 
verschillende plaatsen staan:

DOAR, DOOR, cg. janua; pl. doárren, fores. Ang. Teesdale door, effer do-er, 
er pro ar, p. 36, F.b. dör, f. Bend. 32. b. F.u. deur, dim. deurke. Ags. duru, f. […], 
Ang. door. F. dim. doárke141 

Uit het laatste voorbeeld zouden we kunnen opmaken dat onregelmatigheid, in 
dit geval breking, voor Halbertsma een reden is geweest om meervoudsvormen 
en verkleinwoorden te vermelden. Breking wordt in het Lexicon Frisicum echter 
niet consequent weergegeven:

eárm-koer, cg. dim. earm-kuórke (831)
-koer, cg. alveare (235)
bras-kür, braskoer, cg. fiscella ansata in qua feminæ emta cibaria (486)

In een beperkt aantal gevallen geeft Halbertsma naamvalsvormen van 
lemmata:

bên, n. F.v. os, crus. gen. benis, bens, dat. bene, acc. ben. plur. gen. bena, benena, 
dat. benum. Ags. bân, pl. banu, gen. bana (251)

139  bout, een der billen met dijbeen, zo genoemd vanwege de gelijkenis met een knuppel 
of pijl met een k(n)op] […]‘(zwijne-)pootje’, bijvoorbeeld van een lam lamme-bout; van een 
schaap scjippe-bout; van een zwaan, swanne-bout, maar van een varken scinke: dim. boutke, 
bouttsje, pootje van kleine vogels, b.v. van een eend, eine-boutke; van een duif, douwe-boutke.
140  BOAT, cg. klein en open schaalvormig vaartuig, vgl. Eng. boat. dim. boatke, boattsje.
141  DOAR, DOOR, cg. deur; pl. doárren, deuren. Ang. Teesdale door, uitspraak do-er, er in plaats 
van ar, p. 36, F.b. dör, f. Bend. 32. b. F.u. deur, dim. deurke. Ags. duru, f. […], Ang. door. F. dim. doárke.
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ELDER, ALDER, n. F.v. parens. nom. ieldera ( jeldera), alder, aldera; gen. 
elderes, elders. Plur. n. alder, ieldera ( jeldera) ielderen ( jelderen), gen. aldera, 
eldera, dat. elderon, accus. alder, aldera142

Meestal is dat, zoals in deze voorbeelden, het geval bij Oudfriese lemmata, 
maar soms wordt ook bij eigentijds Friese lemmata de genitief vermeld:

âlder, cg. parens, gen. âlders, pl. âlders parentes (81)
DEI, cg. dies. gen. deis, pl. dagen
FAEM, FAM, cg. virgo, famula, gen. faems; pl. fammen, fammin143

S.v. DOU, TU, (‘jij’) wordt duidelijk gemaakt dat de genitief en de datief met 
een voorzetsel worden gevormd:

gen. fen dy, dat. dy, oan dy, accus. dy. Pl. jimme, vos
 
7.4.3 - Paradigmavormen van bijvoeglijke naamwoorden
Voorafgegaan door de afkortingen comp. (comparativus) en sup., superl. of supl. 
(superlativus) geeft Halbertsma van sommige bijvoeglijke naamwoorden 
respectievelijk de vergelijkende en/of de overtreffende trap. Dat kan zijn na de 
woordsoortaanduiding:

earm-hertich, adj. comp. éarmhertiger (19)

na de betekenisaanduiding:

erch, adj. malus; comp. erger; sup. erchste (117)
eastelik, adj. ex oriente veniens, orientem versus situs; comp. éasteliker, 
superl. éastelykst (125)
DIUR, DJÛR, DJOER, adj. carus. Comp. djûrer, superl. djûrst, vel djorrer, 
djorst144

142  bên, n. F.v. been.
ELDER, ALDER, n. F.v. ouder.
143  âlder, cg. ouder.
DEI, cg. dag.
FAEM, FAM, cg. (huwbaar) meisje, dienstmeid.
144  erch, adj. slecht.
eastelik, adj. uit het oosten, in het oosten gelegen; comp. éasteliker, superl. éastelykst (125)
DIUR, DJÛR, DJOER, adj. duur. Comp. djûrer, superl. djûrst, vel djorrer, djorst

a rtik elst ruct u u r en a rtik elinhou d
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na een toelichting:

ÆRM, EARM, adj. pauper, per diastolem earem. comp. earmer. supl. 
éarmste145

of aan het einde van een artikel: 

ALD, (áed, oad) adj. vetus, antiquus. L in âld ita emollitur ut vix audiatur in 
dialecto communi, sed Hindelopen-ses plene âeld. […] Ang. old ex Ags. ald. 
F.v. promiscue ald et old, comp. elder et ielder ( jelder); sup. eldest. F. âld, comp. 
âlder; sup. âldste
EAR, adv. priusquam, antequam. Di undogensce lubes fen ien junge doach net 
eár ‘t er nin pak bruyen hawn het, […] comp. eárder, sup. earst146

7.5 Samenvatting
We vinden in het Lexicon Frisicum voor de lemmata de woordsoortindeling 
van Weiland (1805) terug. Daarnaast komen we in het Lexicon Frisicum nog 
een label voor eigennaam tegen. Met het label terminatio duidt Halbertsma 
woordvormende uitgangen aan. Het is overduidelijk dat hij bij het toekennen 
van grammaticale labels in het Lexicon Frisicum niet systematisch te werk is 
gegaan. Die conclusie kunnen we ook trekken voor de paradigmavormen die 
Halbertsma bij sommige lemmata geeft.

145  ÆRM, EARM, adj. arm.
146  ALD, (áed, oad) adj. oud, ouderwets.
EAR, adv. eerder dan, voordat.
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8 Betekenis in het Lexicon Frisicum

8.1 Inleiding
Halbertsma schreef zijn woordenboek voor een internationaal wetenschappelijk 
publiek en dat was voor hem reden om het Latijn te kiezen als metataal voor 
het Lexicon Frisicum. Er is door verschillende mensen gewezen op de negatieve 
gevolgen van Halbertsma’s keuze voor het Latijn. Het belangrijkste bezwaar 
was dat het (klassieke) Latijn ongeschikt zou zijn om de betekenis(nuances) 
van modern Friese woorden mee aan te geven. In hoofdstuk 6 heb ik laten 
zien dat het Latijn inderdaad voor problemen heeft gezorgd. Halbertsma 
(Tresoar 224hs, p. 8 a/b) was zich van die problemen bewust, maar in het 
woordenboek zelf blijkt dat niet altijd, vooral wanneer hij slechts een ambigu 
Latijns equivalent van een Fries lemma geeft. We moeten hier wel bedenken 
dat hem een woordenboek voor ogen stond waarin etymologie en taalhistorie 
een belangrijke plaats in zouden nemen. Het lijkt waarschijnlijk dat die beide 
onderdelen voor Halbertsma belangrijker waren dan het precies aangeven van 
de betekenis van de lemmata.
Daarnaast moet de huidige beoordelaar van het betekenisgedeelte van 
het Lexicon Frisicum zich ervan bewust zijn dat er toentertijd niet zoiets 
bestond als ‘metalexicografie.’ Lexicografen uit de eerste helft van de 
19de eeuw bevonden zich wat de praktijk van het definiëren betreft in een 
‘voorwetenschappelijk’ stadium147. Het heeft dus iets tegenstrijdigs dat ik 
Moerdijks metalexicografische analyse van het WNT (Moerdijk 1994) gebruik 
om de verschillende methodes die Halbertsma in het Lexicon Frisicum bewust 
of onbewust toepast om de betekenis van de lemmata duidelijk te maken, op 
te sporen en te beschrijven148. Ik gebruik Moerdijk (1994) dan ook slechts als 
heuristisch en niet als beoordelingsinstrument.
Halbertsma’s opmerking in Tresoar 224hs over de problemen die het Latijn 
geeft bij het omschrijven van betekenissen is meteen de enige keer dat hij zich 
rechtstreeks in verband met het Lexicon Frisicum over betekenisomschrijvingen 

147  Vergelijk Nerlich (1992:18) over de situatie in Duitsland: ‘Already in the 1820s Reisig 
had complained about the usual lexicographical praxis, but it was only in 1897 that a dic-
tionary was devised on truly semantic principles (see Paul 1894 and 1897)’.
148  Niet alle betekenisomschrijvingen in het Lexicon Frisicum zijn overigens door Hal-
bertsma zelf geformuleerd. Hij heeft ook omschrijvingen uit andere woordenboeken over-
genomen, vooral uit dat van Kiliaan, of rechtstreeks uit andere woordenboeken vertaald, 
bijvoorbeeld uit het Noord-Friese woordenboek van Johansen (Dykstra 2009:29). 

betek enis in het le x icon fr isicum
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heeft uitgelaten. Zijn ideeën over ‘betekenis’ komen vooral naar voren 
wanneer hij het begrip ‘grondbetekenis’ hanteert. Ik bespreek hierna eerst 
wat hij hieronder verstaat en hoe dit uit het Lexicon Frisicum naar voren komt. 
Daarna geef ik een algemene beschrijving van betekenisomschrijvingen in het 
Lexicon Frisicum, gevolgd door een overzicht van de verschillende methodes 
die Halbertsma in zijn woordenboek gebruikt om de betekenis van (vooral) de 
lemmata duidelijk te maken.

8.2 Grondbetekenis
Halbertsma (1840:19-20) beschrijft ‘de gang der woorden.’ Hij ziet een parallel 
tussen veranderingen in de vorm van een woord en de betekenis ervan: ‘Bij het 
afslijten der uitkomende punten in den oorspronkelijken vorm des woords gaat 
ook de beteekenis van het bijzondere tot het algemeene, en van het zinnelijke 
tot het zedelijke of verstandige over. Stof en geest van het woord naderen met 
gelijken tred zekere karakterloosheid, zonder dat wij dit geheimzinnig verband 
volkomen begrijpen.’ Vijf jaar eerder hanteerde Halbertsma (1835a:176-178) al 
de begrippen ‘oorspronkelijke betekenis’ en ‘overgang van betekenis.’ In zijn 
latere werk vinden we die begrippen, soms onder andere benamingen, enkele 
keren terug. In een studie naar het woord alaaf uit 1842 gebruikt Halbertsma de 
formulering ‘eigenlijke betekenis’ (Kalma 1969e:49). Dat die eigenlijke betekenis 
van cruciaal belang is, wordt duidelijk uit een citaat uit Halbertsma’s Ferguut-
studie: ‘Men kan op gronden van Etymologie duizenderlei gissingen naar den 
oorsprong der woorden maken; maar zekerheid zal men niet erlangen, voor 
dat hier of daar in eenig dialect, of om met het gemeen te spreken, in eenige 
taal der Germaansche stam, het woord in zijn eigenlijke beteekenis gevonden 
zij’ (Halbertsma 1845:45-46). In Halbertsma (1845:75-76) komen de bijzondere 
en algemene betekenis weer terug, waar hij zegt dat in bepaalde woorden 
‘zich de bijzondere beteekenis in eene algemeene (heeft) opgelost, eene 
hoofdreden waarom de omtrekken der nieuwere talen zooveel onbestemder 
en karakterloozer zijn dan de scherp geteekende oude.’
Halbertsma (1842:182) stelt ‘eigenlijke betekenis’ gelijk aan ‘grondbetekenis’: 
‘ieder woord heeft twee beteekenissen; eene eigenlijke of grondbeteekenis; en 
eene andere, die in het gebruik geldt.’ Hij licht de ontwikkeling van ‘eigenlijke 
betekenis’ tot ‘hedendaagse betekenis’ met een voorbeeld toe: ‘de eigenlijke 
beteekenis van het woord stijl is deze. De Romeinen schreven in was met eene 
metalen punt, en die punt, die hun dus voor penne gold, noemden zij stilus. 
Gelijk wij nu van eenen auteur, die eenen goeden schrijftrant heeft, zeggen, dat 
zijne pen wel versneden is, zoo spraken de Romeinen in den zelfden zin van eenen 
goeden of kwaden stilus. In die laatste beteekenis, […] hebben de tegenwoordige 
volken van Europa het woord stilus van de Romeinen overgenomen [...].’ Die 
betekenis, zegt Halbertsma, is ook overgegaan op de schilder-, beeldhouw- en 
bouwkunst.
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In 1851 verschijnt Halbertsma´s Maerlantstudie, waarin hij de etymologie 
gebruikt ‘als filologisch hulpmiddel ter verklaring van de tekst’ (Dibbets 
1990:252). Volgens Halbertsma (1851:69-70) was het gewone doel van de 
etymologische wetenschap om een hoofdwoord op te sporen, waarvan 
een reeks van andere woorden afstammen. Daarbij moet ervoor gewaakt 
worden om geen enkele stap over te slaan of onverklaard te laten. Dat heeft 
Halbertsma dan ook niet gedaan, zegt hij, en hij heeft bovendien alle hem 
‘bekende taaltakken op schatting gesteld, en er die beteekenissen des woords 
uit gekipt, die als zoo vele schalmen eene keten van beteekenissen vormden, 
leidende van het thema tot het gevraagde woord.’ In dezelfde studie benadrukt 
hij dat de taal steeds in ontwikkeling is, niet alleen de woordenschat verandert, 
maar ook de betekenis. Er blijft evenwel steeds een band, al wordt die niet 
door iedereen meer gevoeld, met de ‘oorspronkelijke beduidenis des woords’ 
(Halbertsma 1851:37). Halbertsma (1851:71) introduceert hiervoor het begrip 
‘moederbeteekenis’: ‘Behalve dat het (Gotisch) de vroegste Germaansche 
vormen en moederbeteekenissen aanbiedt, heeft het op den afstand van 12 
eeuwen gewis eene merkwaardige gelijkheid met ‘t Nederlandsch.’ Halbertsma 
(1851:73) zegt dat hij in zijn ‘etymologische nasporingen’ heel vaak gebruik 
gemaakt heeft van het Oudhoogduits, ‘niet slechts om de gelijkheid zijner 
woordvormingen met die van het Nederlandsch, maar vooral ook omdat het 
zoo dikwerf de moederbeteekenis aanbiedt der Nederlandsche.’
Halbertsma (1851:47) benadrukt dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het 
toekennen van de hedendaagse betekenis aan woorden die ook al bij Maerlant 
voorkwamen, hoe verleidelijk dat ook is. ‘Het koomt er op aan, om de juiste 
wijziging te treffen. [...] En meest heb ik opgemerkt, dat die wijziging één was 
met de beteekenis, welke het Oud-Hoogduitsch, doch inzonderheid het Oud-
Saxisch aan het woord toekende; iets hetwelk in mijne oogen hooglijk pleit 
voor de oudheid en de zuiverheid der taal van Maerlant.’
In De Gids (1843:469-470) geeft Halbertsma in een brief aan De Clerq een 
inkijkje in zijn werk- en redeneerwijze. De Clerq had Halbertsma gevraagd 
naar de etymologie van boete. Boeten is volgens Halbertsma ‘betering doen.’ 
Hij zegt dat ‘alle verstandige etymologisten’ daar zo over denken. Onder die 
‘verstandige etymologisten’ rekent hij ook Bilderdijk, de enige die hij bij naam 
noemt. Hij brengt boeten in verband met de Gotische vormen bôtjan en gabôtjan. 
Bôtjan is volgens hem ‘prodesse’ (nuttig zijn, baten) en gabôtjan vertaalt hij als 
‘resaracire149’ (repareren, metaf. vergoeden) en als ‘emendare’ (verbeteren). Hij 
brengt boeten ook in verband met het oud-Hoogduits, waarin ‘ga-bôton in de 
eigenlijke beteekenis van verbeteren’ voorkwam. Hij gaat dieper op de betekenis 
van boete in wanneer hij zegt: ‘alle boete sluit in zich eene vergoeding jegens het 
beleedigde voorwerp, hetzij die door geld, hetzij door straf aan den lijve, hetzij 

149  Is: resarcire.
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door berouw, verbrijzeling, smeeking om vergiffenis of gedragsverbetering, 
toegebragt worde.’ Daarna gaat hij over op een vergelijking van het Nederlands 
met het Fries: ‘wat de Hollanders geld - boete noemen, heet bij de Friezen 
beta, van bet, goed, alsof men zeide: goedmaking.’ Vervolgens neemt hij aan, 
c.q. stelt hij vast, dat ‘bij onze voorvaderen [...] deze voorstelling van boete 
als eene goedmaking, even als het besef der eigenlijke beteekenis van het 
woord boete, die thans beide in het volksgevoel zijn uitgewischt, gedurende 
de middeleeuwen nog zeer levendig (was).’ Op grond van dit alles komt hij tot 
de volgende redenering. Onze voorvaderen, zo zegt hij, vertaalden, Germaans 
denkend, boete ‘woordelijk [...] in hun Latijn, waarbij ze uitkwamen op: ‘emenda 
of emendatio, verbetering, voor mulcta.’ Halbertsma beschouwt mulcta (straf, 
materiële straf, geldboete) dus als de huidige betekenis. Hij zegt dat hij met 
gemak nog honderden van dergelijke voorbeelden zou kunnen geven. Daaruit 
trekt hij de conclusie ‘dat het barbaarsche Latijn der middeleeuwen de contrôle 
onzer etymologiën in het Germaansch is.’ Trekken we de conclusie door naar 
het Lexicon Frisicum, dan zouden in een aantal gevallen de Latijnse equivalenten 
van de lemmata een extra lading kunnen krijgen, ze hebben dan immers niet 
alleen een functie bij het bepalen van de betekenis van het lemma, maar ook 
van de etymologie daarvan. Die gedachte maakt het interessant om eens in het 
Lexicon Frisicum naar de artikelen boeten en boete te kijken:

BOETE, boetje, vb.a. emendare. Goth. botan, juvare; gabotan, restituere. 
Sax. v. botian, emendare, resarcire, reparare. F.v. beta, emendare, mulctare. 
Ags. betan, emendare, reparare, pf. bót. Ang. boot, et vb. to boot. Ang. v. bote, 
juvare. Jun. Et. boote. Ex bote fluxit frequent. vb. botke, unde Ang. to botch, 
(botsj) resarcire, et Nl. v. boetsen, interpolare. [...].150

150  BOETE, boetje, vb.a. verbeteren. Goth. botan, ondersteunen, helpen; gabotan, weer 
goedmaken, vergoeden. Sax. v. botian, verbeteren, repareren, (metaf.) vergoeden, weer her-
stellen. F.v. beta, verbeteren, (be)straffen, beboeten. Ags. betan, verbeteren, weer herstellen, 
pf. bót. Ang. boot, et vb. to boot. Ang. v. bote, ondersteunen, helpen. Jun. Et. boote. Ex bote fluxit 
frequent. vb. botke, unde Ang. to botch, (botsj) repareren, (metaf.) vergoeden, et Nl. v. boetsen, 
opknappen. [...].

Halbertsma (1843:470) zegt dat Bilderdijk terecht ‘ketel-boeten’ tot boeten terugbrengt, want 
‘ketel-boeten is ketel verbeteren, ketel lappen’, maar, zegt Halbertsma, ‘in vuur-boeten laat 
hij zich door den klank misleiden. Er zijn eenige overoude woorden, die in onze taal geheel 
verloren zijn gegaan, behalve in een enkel compositum, maar welke de overblijfsels van het 
Celtisch ons nog als simplicia uit eene algemeene schipbreuk bewaard hebben. Daar onder 
behoort dit vuur-boeten, hetwelk geen vuur verbeteren, het verbrande aanvullen, is, maar 
vuur aansteken, vuur stoken.’ Vreemd genoeg neemt Halbertsma in het Lexicon Frisicum in 
het rijtje met kleine letters geschreven lemmata volgend op BOETE, boetje wel op: fiûr-
boetsje, cg. curare focum. (Kil. boeten het vier, Fris. Sic. struere ignem). Aldus suggereert hij 
hier toch een etymologisch verband tussen BOETE en het tweede deel van fiûr-boetsje.
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Halbertsma verklaart boeten in het Lexicon Frisicum inderdaad als ‘emendare’ 
(verbeteren), hij geeft dus niet de betekenis van het eigentijds Friese boete, 
boetje, maar wat hij ziet als de grondbetekenis151, waarvan hij eerder, zie boven, 
zei dat die thans niet meer bekend is bij het volk. De eigentijdse betekenis 
‘mulctare’ vinden we pas als tweede betekenis van het Oudfriese beta. Gotisch 
bôtjan uit Halbertsma (1843) verschijnt als botan in het Lexicon Frisicum en ook de 
verklaring is in het woordenboek anders dan in 1843, namelijk: ‘ondersteunen, 
helpen.’ Merk op dat Halbertsma de betekenis van zowel bôtjan als botan niet 
als grondbetekenis ziet, terwijl het Gotisch volgens Halbertsma (1851:73) toch 
‘de vroegste Germaansche vormen en moederbeteekenissen’ aanbiedt. 
Het zelfstandig naamwoord bote, boete verklaart Halbertsma als ‘mulcta’, 
waarvan we hierboven hebben gezien dat hij dat als als de hedendaagse 
betekenis beschouwt. Hier kiest Halbertsma dus niet voor de grondbetekenis 
(dat zou emendatio: verbetering; (mor.) beterschap, kunnen zijn), maar voor 
de latere betekenis. Mogelijk vond hij dat de grondbetekenis in het artikel 
boete, boetje wel voldoende duidelijk was gemaakt, hoewel hij daar niet naar 
verwijst.

BOTE, boete, cg. mulcta. F.v. bote, f. Ags. botu, bote, f. emendatio, 
compensatio, Isl. bot, emendatio, mulcta. Goth. botan, prodesse; Sax. v. 
botian, emendare, resarcire. Ang. to boot, prodesse. - Prov. Di man déa, di 
bote déa, mortuo sonti mulcta non irrogatur152.

Het is opvallend dat de grondbetekenis bij het Oudfriese bote en de 
Angelsaksische vormen botu, bote wel terugkeert153.

8.3 Urbegriff
Dit doet allemaal sterk denken aan wat bij Jacob Grimm Urbegriff heet. Het 
belangrijkste voor de gebroeders Grimm zou volgens Neubauer (1991:521) 
zijn om de in hun woordenboek opgenomen trefwoorden ‘anhand der 
verschiedenen Beispiele aus früheren Sprachstufen aus verschiedenen 

151  Vergelijk Boutkan/Siebinga (2005) s.v. het Oudfriese beta [...] ‘pay a fine, atone; expiate, 
do penance; carry out’: Goth. botjan ‘improve, aid’.
152  BOTE, BOETE, cg. (materiële) straf, boete. F.v. bote, f. Ags. botu, bote, f. verbetering, 
(mor.) beterschap; vereffening, Isl. bot, verbetering, (mor.) beterschap; (materiële) straf, boete. 
Goth. botan, bruikbaar -, nuttig zijn, baten; Sax. v. botian, verbeteren, repareren, (metaf.) 
vergoeden. Ang. to boot, bruikbaar -, nuttig zijn, baten. - Prov. Di man déa, di bote déa, mortuo 
sonti mulcta non irrogatur.
153  Vergelijk Boutkan/Siebinga (20050 s.v. het Oudfriese bote [...] ‘fine, penalty, penance, 
compensation’: Goth. bota ‘usefulness, profit’, ON bót ‘cure, compensation, patch’, OE bo

_
t 

‘improvement, substitute’, OS bo
_
ta, OHG buoz(a), MHG buoze, MLG bo

_
t(e), MDu. bote, buete, 

boete ‘improvement, penence.’
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Sprachen auf ihren “Urbegriff ” zurückzuführen.’ Het idee van een Urbegriff, 
een oude kernbetekenis, heeft volgens Reichmann (1991:299) gevolgen voor 
de structuur van de woordenboekartikelen van Grimm. Een artikel begint 
meestal met een gedetailleerd en vaak ook speculatief etymologisch gedeelte 
om het Urbegriff vast te stellen. Daarna volgt een uitleg van hoe en in hoeverre 
dat Urbegriff nog terug te vinden is in het huidige woord. De structuur van een 
artikel is dus narratief, zegt Reichmann. Het gaat Grimm om de inhoudelijke 
samenhang tussen de betekenissen in het huidige Hoogduits, de dialecten, 
sociolecten en historische variëteiten van het Duits en die in andere Germaanse 
en Indogermaanse talen (Reichmann 1991:302). 
Reichmann (1991:304) illustreert Grimms werkwijze aan de hand van o.a. de 
artikelen Arm en Ehre. We zien bij Arm dat Grimm na algemene Latijnse en 
Duitse vertalingen heel ver gaat in zijn poging om Arm wat vorm en betekenis 
betreft te plaatsen. Hij wil het adjectief arm en het substantief Arm van één 
wortel af laten stammen. Hij formuleert heel behoedzaam dat het heel mooi 
zou zijn wanneer een arme iemand zou kunnen zijn die men liefdevol in de 
armen sluit. Op die manier zou Arm, ‘miser’, kunnen afstammen van Arm, 
‘brachium.’ 
Halbertsma geeft in het Lexicon Frisicum twee keer een lemma earm als 
adjectief:

ÆRM, earm, adj. pauper, per diastolem earem. comp. earmer. supl. éarmste. 
Ags. earm, laboriosus, ærumnosus, pauper. supl earmost. Goth. arms, adj. 
_λεειvός, supl. armosta. Ang. v. arm, miserabilis. Angli genuina voce rejecta 
assumpserunt (Gal. pauvre) poor. Prima notio est miseria, ærumna in 
genere. F.v. êrm, pauper […]
EAREM, earm, adj. pauper. F.b. êrm, Bend. 73. Vide ærm supra 1, âram, Joh. 
157. […].

en ook twee keer als substantief (waarvan één keer met een Noord-Fries 
lemma): 

ÆIREM, m. F.b. brachium. pl. æirme. Éarm Frisii quoque pronuntiant 
éarem. pl. eármen. F.b. Long æirme hêwe, F. Lange eármen hawwe, florere 
autoritate. Latine An nescis longas regibus esse manus? Bend. 456. 64.
EAREM, (éarm) cg. brachium, gen. êrems, pl. eármen, Helgoland jarmen, F. 
jermen.
Jermen, Scil. ermen; it bern scil mei mem op ‘e ermen, mater ambulabit portans 
infantem ulnis. Ex éarm est Molkw. ierm, unde pl. jermen. Wass. I 159. e = i. 
a = e. Ags. earm, m. brachium. F.v. êrm, m. gen. êrmis; gen. pl. êrmana, dat. 
érmem. Gothi arms, m. Nl. arm, m. Ang. arm, […].
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Halbertsma doet hier geen moeite om tot een gemeenschappelijk Urbegriff 
te komen. Bij het eerste adjectief-artikel noemt hij het Angelsaksische earm 
(moeizaam, zwaar; geplaagd, veel te verduren hebbend; verdrietig, ellendig; 
neerslachtig, geteisterd; arm, behoeftig), het Gotische arms (beklagenswaardig, 
deerniswekkend, jammerlijk), het Middelengelse (zie voor Halbertsma’s 
periodisering van het Engels en de gebruikte afkortingen p. 186) arm (beklagens-
waardig, deerniswekkend, jammerlijk), en hij stelt vast dat de grondbetekenis, 
‘prima notio’, misêre, ellende in het algemeen is154. Die grondbetekenis wordt 
hier dus niet als betekenis van het lemma gegeven. De Oudfriese tegenhanger 
volgt pas na de grondbetekenis. Het tweede artikel voegt alleen een Noord-Friese 
vorm toe. Bij de zelfstandige naamwoorden is de etymologische component 
ook vrij mager, en er is absoluut geen sprake van een poging om zelfstandig 
naamwoord en adjectief met elkaar in verband te brengen.
S.v. earmoed (armoede), dat in verschillende vormen drie keer is opgenomen, 
besteedt Halbertsma veel meer aandacht aan de etymologie: 

eármoed, cg. paupertas, ægritudo. Ags. ærmth, f. miseria, paupertas. F.v. 
êrmod. Mem hat ‘n bulte eármoede oer Auke; dy giet nei Eastynje, mater valde 
sollicita est de sorte filii Auconis, qui navigat in Indiam. - Prima notio 
est animi ægritudo et miseria in genere; Sax. v. armmodi, n. miseria. môd, 
m. animus; armon egere. Goth. arman, miserari. Isl. arms, deses, subdolus, 
pauper; armôdr, m. molestia paupertatis (armr, dirus, et modr). Contra ex 
Isl. ær, furens, ar, ari, et môdr est armôdr, strenuitas, fortitudo. Nl. in arren 
moede, irata mente. Vos, Titus en Aran. (20)
eármode, cg. ( jermode) paupertas. Nl. armoede, Alam. aramuoti, Hd. 
armuth, Isl. armodr, inopia, paupertas, miseria. Quæritur num armoede ex 
arm-oede an ex ar-moede coaluit? Ags. ex earmian, commisereri, formant 
earmth, miseria, paupertas; ex yrman, affligere, cruciare, yrmth, miseria, 
calamitas, inopia, paupertas; adeo carent interjecto oe vel u. Confer supra 
ærm 18. Armoede forte fluxit ex arm et terminatione -uth, F. ôd, oed. Odr 
Isl. commutant cum æda in arm-æda, miseria. Egil. Adde armoede, lis, 
contentio, in dial. Gron. Westerdeel Langewold, Lauerman, 131, quod bene 
coincidit notione infesti, mali, acritudinis, quæ est in Isl. ærmr; arm-ods, 

154  De formulering ‘prima notio est miseria, ærumna in genere’ is enigszins verwarrend, 
omdat we op grond van opmerkingen in Halbertsma (1840) en (1845), hierboven aangehaald, 
juist mogen aannemen dat voor Halbertsma de betekenisontwikkeling van ‘bijzonder’ 
naar ‘algemeen’ gaat. De combinatie ‘prima notio’ (eerste betekenis) met ‘in genere’ (in het 
algemeen) doet in dat verband wat vreemd aan. Halbertsma (1851:83) bespreekt de volgende 
regels van Maria, die haar zoon Jezus aanbidt: god van alre bliscap, gedinc / doer dine ere mijns 
aerminc! ‘Memento mei miseræ', maakt hij daarvan. Vervolgens merkt hij op: 'de vroegste be-
teekenis is de algemeene van ellende, doch die naderhand op de bijzondere van gebrek bij 
uitsluiting is toegepast. Hier is de ontwikkeling dus ook weer van algemeen naar bijzonder.
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strenuitus; paupertas; armoeda ærumna, laboris molestia, miseria. (832)
eármoede, cg. paupertas, misella adminicula, ad nihil ducens agendi ratio. 
Heal’ wirk is eármoede, inelaboratum opus pauperis est, i.e. infructuosum. 
(833)

Het eerste artikel geeft als betekenisomschrijvingen ‘paupertas’ (armoede, 
metaforisch: gebrek, nood) en ‘ægritudo’ (het ziek zijn; ontstemming, verdriet). 
Ongeveer halverwege wordt ‘de toestand van misêre en verdriet in het algemeen’ 
als de ‘prima notio’, de grondbetekenis vastgesteld. Die grondbetekenis is in 
dit geval ook al in de betekenisafdeling gegeven, zij het als tweede betekenis, na 
de afgeleide betekenis. Na het Angelsaksische ærmth wordt de grondbetekenis 
wel als eerste gegeven: ‘miseria, paupertas.’ Het Oudfriese êrmod volgt zonder 
betekenisomschrijving na de Angelsaksische vorm, maar uit de voorbeeldzin 
Mem hat ‘n bulte eármoede oer Auke, kunnen we opmaken dat Halbertsma hier de 
(grond)betekenis ‘zorg, ellende’ voor ogen heeft.
Het tweede artikel geeft slechts de omschrijving ‘paupertas.’ Verder is het 
praktisch helemaal etymologisch. De etymologische uitleg verschilt echter van 
die in het eerste artikel en het wordt aan de gebruiker overgelaten om daar een 
grondbetekenis uit te distilleren. Het derde artikel concentreert zich vooral op 
de extra betekenis ‘tot niets leidend gepruts.’
In het Lexicon Frisicum komt het begrip ‘prima notio’ maar in enkele artikelen 
voor, ik behandel er hier nog twee, ARNST en beitel.

ARNST, earnst, cg. (eánst, jenst) serium, opponitur omni rei quæ fit joci 
gratia. (cf. Hd. Zu viel spiel im ernst, zu viel ernst im spiel). Hja ride ut eárnst, currunt 
non oblectationis gratia, sed certantes de premio. It is nin gikheit; hja fiuchte 
ut eárnst, dat di hjirren er nei stòuwe, non ludunt, sed acerrime pugnant. Hoc 
sensu Ang. v. to earnest; Let ‘s prove among ourselves our arms in jest, That when 
we come to earnest them with men, We may them better use. Pastor fido. 1602. E.s. 
Prima notio est in certamine ejusque ardore; Ags. eornost, eornest, certamen 
singulare. Isl. orrosta, (ornosta) f. proelium, pugna. Inde F. âlde eárnst, antiqua 
severitas, pro pugna; Frisii enim, natio continens et taciturna, sine præviis 
minis et clamoribus arripiebant arma155.

155  ARNST, earnst, […] ernstig, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het spel. 
(cf. Hd. Zu viel spiel im ernst, zu viel ernst im spiel). Hja ride ut eárnst, zij rijden niet voor het 
plezier, maar wedijverend om de prijs. It is nin gikheit; hja fiuchte ut eárnst, dat di hjirren er nei 
stòuwe, zij spelen niet, maar strijden zeer bitter. In deze betekenis Oudengels to earnest; Let 
‘s prove among ourselves our arms in jest, / That when we come to earnest them with men, / We may 
them better use. Pastor fido. 1602. E.s. De eerste betekenis ligt in de strijd en de hitte ervan, 
Angels. eornost, eornest, tweekamp (man tegen man). IJsl orrosta (ornosta) gevecht, strijd. 
Vandaar Fries âlde earnst, aloude gestrengheid, voor strijd. De Friezen immers, als ingetogen 
en zwijgzaam volk, grepen de wapenen zonder voorafgaande bedreigingen en kreten.
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De betekenis ‘ernstig, serieus’, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om 
het spel. Die tegenstelling wordt ook in de Duitse, Friese en Middelfriese 
voorbeelden duidelijk gemaakt. Dan is voor Halbertsma het moment gekomen 
om te zeggen dat de grondbetekenis van het lemma ligt in de strijd en de hitte 
ervan. Hij verbindt het Angelsaksische Eornost, ‘tweekamp (man tegen man)’ en 
het IJslandse orrosta ‘gevecht, strijd’ aan het Friese alde earnst, ‘aloude gestrengheid, 
voor de strijd.’ ‘De Friezen immers’, zegt Halbertsma, ‘als ingetogen en zwijgzaam 
volk, grepen de wapenen zonder voorafgaande bedreigingen en kreten.’ 
Het lemma beitel hoort in kolom 358 bij het rijtje lemmata dat na BITE, ‘bijten’ 
wordt gegeven. In Halbertsma’s ordening van de macrostructuur betekent dat, 
dat er een relatie is tussen BITE en beitel (zie p. 24). 

beitel, cg. cuneus ferreus acutus. Prov. Fryers, dy sluch binne, matte op di beitel, 
proci lenti, torpidi, puellis vexandi et excitandi sunt. A.v. Bitte, the steel 
part of an axe. Ang. Berks. bitel, a large wooden hammer used in splitting 
wood. Prima notio verbi bite est in findendo. Lat. findo, pf. fidi = Germ. biti. 
Inde de nave findente undas, Ags. bât, ex pf. bât, verbi bitan, F. boat linter; 
Isl. beit, n. navis. Nl. v beytel, pristis; navigium oblongum et angustum. Lat. 
sulcare undas rate. […].

Die relatie wordt s.v. beitel bevestigd. De grondbetekenis van het werkwoord 
bite, zegt Halbertsma, ligt in het Latijnse findendo, ‘splijten, splitsen’, waarna hij 
het verwante Germaanse biti geeft. Wat hier opvalt is dat s.v. BITE niets over de 
grondbetekenis wordt gezegd.
S.v. BAERCH gebruikt Halbertsma de termen ‘propria notio’ en ‘primitiva notio’ 
om de oorsprong en de betekenisverandering van het lemma vast te stellen:

BAERCH, cg. porcus in genere, porcus fæmina et mas. pl. bargen, porci. 
Eadem notione generali gaudebat apud Anglosaxones Northumbricos berh. 
Marcus V. 11, berga, vel svina worn, Vulgata, “porcorum grex. Propria notio 
tamen est majalis sive porci exsecti, tum maris, tum fæminæ, ut patet ex F.o. 
borch, majalis. Nl. (Kil.) “bargh, bergh, majalis, porcus exsectus vel castratus.” 
Restat primitiva notio in F. barge-biggen, porcelli fæminini exsecti, alias 
gelde biggen. Ags. bearh, m. Ang. barrow-hog, majalis, Ang. v. bargh, idem, quæ 
forma tota Frisica est; […].

Een baerch is de algemene aanduiding voor een mannelijk of vrouwelijk varken 
en dat geldt volgens Halbertsma ook voor het Angelsaksische Northumbrian 
berh en berga. Maar, zegt hij, de eigenlijke betekenis is ‘gecastreerd everzwijn’ of 
‘gesneden mannelijk of vrouwelijk varken’, zoals ook blijkt uit het Oost-Friese 
borch. In het Fries komt die ‘primitiva notio’ volgens hem nog voor in bargebiggen, 
‘gesteriliseerde vrouwtjesbiggen.’ De Angelsaksische en Middelengelse 
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vormen zou men logischerwijze voor die mededeling verwachten, in plaats 
van daarna. 
De term ‘proprie’ (eigenlijk), lijkt in het Lexicon Frisicum soms op dezelfde 
manier te worden gebruikt als ‘prima notio’: 

alond, ‘n. F.v. insula, Sax. v. aland, Ags. ealand, idem, proprie, terra aquosa’ 
(2) 

Het is hier niet duidelijk of ‘proprie’ ook op het lemma slaat. S.v. DUM (dom) 
is dat in ieder geval wel zo:

DUM, (doem) dom, adj. stupidus, ignorans, imprudens, illiteratus; proprie 
mutus, Goth. dumbs, Ags. dumb, Ang. dumb, mutus, per apocopen literæ b 
vel p, ut Nl. et F. dom. Halliw. Notio muti transit ad aliam stupidi, bruti. Ita 
Hol. stom, mutus; Dat is stom, hoc stupide actum est.156

De eigenlijke betekenis mutus (stom, sprakeloos, zwijgend) wordt pas na alle 
latere betekenissen gegeven. De eigenlijke betekenis van dom verandert volgens 
Halliwell langs een andere weg (ad aliam) in ‘dom, stompzinnig’ en dat geldt 
voor het Nederlandse stom ook, zegt Halbertsma, waarvan de betekenis ‘stom, 
sprakeloos, zwijgend’ is overgegaan in ‘dom.’157

Veel artikelen in het Lexicon Frisicum hebben, net als eármode, wel een zware 
etymologische component, maar een expliciete verwijzing naar de oorspronkelijke 
betekenis ontbreekt meestal, vergelijk BARN, ‘kind, nakomeling’: 

BARN, n. (bán) infans, soboles; pl. barn, liberi, Workum. Goth. barn, [...], 
n. Isl. barn, n. proles, filius, filia. F.b. barn. Goth. bairan, ferre, parere. Nl. 
baren, parere. Nl. v. baren, pl. liberi; plene moeder-baren, fructus, soboles 
matris, infans. - F.v. bera, ferre, parere; bern, n. infans, pl. bern, liberi. Boárn, 
n. Hindelopia; dial. communis bern, n. Bjern, bjernke, n. Makkum, pl. bjern, 
bjerntsjes, (bjentsjes) […]. - Ags. beran, ferre, gignere; bearn, n. soboles. Ang. 

156  DUM, (doem) dom, adj. dom, stompzinnig, onwetend, onkundig, onervaren, onnaden-
kend, ongeletterd, onontwikkeld; eigenlijk stom, sprakeloos, zwijgend, Goth. dumbs, Ags. 
dumb, Ang. dumb, stom, sprakeloos, zwijgend, met apocope van de letters b of p, zoals Nl. en 
F. dom. Halliw. De betekenis stom gaat langs een andere weg over in dom, stompzinnig,. Zo 
ook Hol. stom, stom, sprakeloos; Dat is stom, dat is in domme daad.
157  S.v. buk-seek (544) wordt duidelijk dat we ‘proprie’ ook anders kunnen interpreteren: 
buk-seek, buk-siik, adj. intus fracidus, ex. gr. pyrum. Di parren binne buksiik, pyra intus mol-
lescunt, Hol. beursch, F.u. De peren würde beurs. Buk-siik, proprie ventris morbo laborans, […].
Na de voorbeelden wordt als extra uitleg van het lemma gezegd dat buk-siik eigenlijk bete-
kent: ‘buik die aan een ziekte lijdt (buik die ziek is)’, zonder dat daarmee nu dadelijk een 
oerbetekenis bedoeld wordt.
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v. bern. Compara Nl. v. moeder-baren, cum Ang. v. moder-child, Rob. Gloc. 
Eandem ad normam ex Ags. cennan, parere, pf.p. cenned, partus, enixus, 
est Nl. kind, infans, Nl. v. kind, filius; kinne, filia. Melis Stoke, I. 243. Nl. 
menschen-kind, homo. Lat. nasci; natus, filius.

In een brief aan de ‘Minister van Binnenlandsche Zaken’ (Tresoar Hs 123 
ca. 1842, zie Kalma (1969d)), beschrijft Halbertsma hoe een volgens hem 
node gemist nieuw Nederlands woordenboek er uit zou kunnen zien. Voor 
een dergelijk woordenboek dient men ‘de grondbetekenis der woorden op 
te delven, uit welke als de eerste bron alle overige betekenissen natuurlijk 
voortvloeien.’ Dat is volgens Halbertsma niet voor iedereen weggelegd. Men 
moet daarvoor namelijk de oudste overblijfsels van alle Germaanse talen tot 
zijn beschikking hebben, omdat die ‘in de betrekking van tongvallen eener 
algemeene taal tot elkander [staan], zodat het onmogelijk is er ééne taal van te 
doorgronden zonder ze alle te doorgronden’ (Kalma 1969d:62). Niet helemaal 
toevallig voldoet Halbertsma zelf aan de eisen die aan de redacteur van een 
nieuw woordenboek worden gesteld. In zijn beschrijving van het doel van 
het te schrijven woordenboek herkennen we in ieder geval één aspect van het 
Lexicon Frisicum. Daarin zet hij immers de lemmata in een groter Germaans 
verband door verwante vormen uit verschillende stadia van andere Germaanse 
talen te geven. Door verwante vormen te vertalen of te verklaren in het Latijn, 
stelt Halbertsma de gebruiker in staat om zich een beeld van de geschiedenis 
van het lemma in kwestie te vormen. Vaak blijft de etymologische component 
evenwel maar beperkt tot het simpel opnoemen van vormen uit andere talen 
en taalstadia. In het artikel ears (aars) (836), bijvoorbeeld, worden Angelsaksische 
en de Middelengelse en contemporaine Engelse en Nederlandse equivalenten 
genoemd, zonder betekenisaanduiding of verklaring. Het gebeurt ook dat 
anderstalige equivalenten helemaal niet etymologisch aan het lemma verwant 
zijn. In die gevallen lijkt hun enige functie het verduidelijken van de betekenis 
te zijn, vergelijk: ÆNJELIER, cg. […]. Nl. anjelier, Sax. n. filet, Hd. nelke, Gal. 
oeillet, clou de giroffle, Brabanti boreales ginoffel. Hol. (Kil.) “angheliere, angier, Hol. 
j. ghenoffel.” […].

8.4 Grondbetekenis en volgorde der betekenissen
Halbertsma (1851:110) legt een verband tussen de grondbetekenis van een 
woord en de plaats daarvan ten opzichte van afgeleide betekenissen in het 
woordenboek van Kiliaan. De ‘eigenlijke beteekenis’ van ‘verschieten’ is volgens 
hem ‘schichtig van het eene plek naar het andere springen. Het gebruik past dit 
toe op eene snelle verandering van kleur [...].’ Bij Kiliaan vindt hij s.v. verschieten de 
in zijn ogen verkeerde volgorde van betekenissen: ‘concuti, consternari, pavore 
resilire’ (onrust zaaien onder, doen schrikken, angst aanjagen; terugspringen, 
-stuiten). Kiliaan was volgens Halbertsma, ‘even als zijne vroegere en meeste 
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latere collegas, onkundig van de eigenlijke beteekenis’, vandaar dat hij ‘de 
afgeleide van schrikken, vóór die van, terugspringen (plaatst).’ Kiliaan heeft 
s.v. verbeuren volgens Halbertsma (1851:328) dan wel weer ‘teregt’ de betekenis 
van delinquere, committere (een misdaad, misstap, overtreding begaan, een fout 
maken, schuldig zijn, zich eraan schuldig maken dat) geplaatst voor die van 
incurrere mulctam (een (geld)straf oplopen).
Halbertsma (1851:427) toont zich heel tevreden over het Dictionary of the English 
Language combining explanation with Etymology by Charles Richardson (1844). Hij 
noemt het ‘het eerste goede woordenboek der Engelsche taal, hetwelk, zoo ver 
de Etymologische kennis van Richardson reikt, de natuurlijke ontwikkeling van 
de vormen en beteekenissen der woorden door aanhalingen uit de beroemdste 
schrijvers staaft, van de oudste afdalende op de jongere.’ Het woordenboek 
van Johnson in de editie van Todd, ‘waarbij de Engelschen nog steeds zweren 
als hunne norma loquendi, begint meesttijds met de verst afgeleide beteekenis, 
en eindigt dikwijls met de eerste en oorspronkelijke.’ Dat heeft volgens 
Halbertsma te maken met ‘onkunde van de grondbeteekenis’, daardoor ‘voert 
het [woordenboek] eene menigte van valsche en onnoodige onderscheidingen 
in de beteekenissen aan, die zeer stiptelijk genommerd zijn, niet ongelijk aan 
een Gothisch gebouw met eene groote menigte kleine venstertjes en zeer weinig 
licht. Nergens was zeker de taalkundige beginselloosheid onbegrensder dan 
in het hoofd dezer beide schrijvers.’ Zijn oordeel over het werk van Johnson 
en Todd is vernietigend. Hun woordenboek ‘levert in twee lijvige en zeer 
kostbare quartijnen een model, hoe een woordenboek niet behoort geschreven 
te worden.’
In Halbertsma’s ideale woordenboek volgen dus algemene betekenissen 
op specifieke betekenissen, afgeleide betekenissen op grondbetekenissen. 
Dat is in overeenstemming met zijn uitgangspunt dat de ontwikkeling van 
grondbetekenis naar actuele gebruiksbetekenis vaak ook een ontwikkeling 
van specifiek naar algemeen is. Het is de taak en de kunst van de etymoloog 
om vanuit die veralgemeende betekenis de specifieke grondbetekenis terug 
te vinden; dat laatste door de betekenissen van de externe etymologische 
verwanten te bestuderen.
We hebben evenwel gezien dat in het Lexicon Frisicum de grondbetekenis 
niet altijd goed duidelijk wordt, zo die al gegeven wordt. Is er in een artikel 
wel sprake van een expliciete grondbetekenis, dan wordt die niet altijd 
als eerste betekenis gegeven, vaak verschijnt de grondbetekenis buiten de 
betekenisafdeling van een artikel. Mogelijk heeft Halbertsma daarvoor 
gekozen omdat dat hem meer ruimte geeft om de grondbetekenis duidelijk 
te maken en te bespreken. Wanneer een lemma meerdere betekenissen heeft, 
kunnen we er dus niet zonder meer van uitgaan dat de eerste betekenis de 
grondbetekenis is. Halbertsma haalt met andere woorden zijn eigen norm niet 
altijd.



145

Verschillende betekenissen worden in het Lexicon Frisicum niet genummerd, 
maar achterelkaar gezet, gescheiden door een puntkomma of een komma:

bytling, cg. capistrum; frænum (358)
BIGRUSJE, manibus illotis conspurcare; in genere, contaminare

De puntkomma scheidt in het eerste voorbeeld verschillende, maar 
gerelateerde, betekenissen van bytling van elkaar, namelijk ‘halster’ en ‘bit.’ De 
betekenis ‘halster’ (met inbegrip van het bit) is afgeleid van die van ‘bit’, ijzeren 
mondstuk van het tuig van een trekdier. Halbertsma geeft hier de afgeleide 
betekenis dus pas na de specifieke. Bij BIGRUSJE volgt de algemene betekenis 
‘bederven, bevlekken’ pas na de meer specifieke betekenis ‘met ongewassen, 
smerige handen bevuilen.’
Betekenissen worden in het Lexicon Frisicum ook door een komma van elkaar 
gescheiden:

BOT, adj. obtusus, hebes, modum excedens, extraordinarius, abundans, 
copiosus. Inter Italos restat Gothorum bauths in boto, hebes. Isl. buta, 
truncare; butr, m. truncus. Nl. v. botten trudere; resultare. (Nl. bot-visch., 
bot, passer marinus, rhombus); Nl. bot vangen, repulsam ferre; lusus in 
duplici notione piscis et repulsæ. Gothi bauths, surdus, mutus, stupidus, 
insipidus, quæ sunt notiones figuratæ. Nl. het mes is bot, culter obtusus est. 
Hy is bot van verstand, hebeti est ingenio

Daarbij hoeft het niet te gaan om duidelijk verschillende betekenissen. Zo 
horen de eerste twee betekenissen, obtusus en hebes bij elkaar, beide betekenen 
ze ‘stomp, bot.’ Uit de opmerking over het Gotisch kunnen we opmaken dat we 
hier te maken hebben met de grondbetekenis, die hier dus terecht als eerste 
genoemd wordt158. De verwijzing naar Middelnederlands botten, in de eerste 
betekenis, ‘trudere’ (laten groeien) is mogelijk bedoeld om de overgang naar de 
betekenissen ‘erg, zeer; buitengewoon, veel, overvloedig aanwezig, rijk, talrijk’ 
duidelijk te maken. Het is onduidelijk wat Halbertsma wil zeggen met de 

158  Het WFT geeft naast het citaat uit het Lexicon Frisicum, nog een voorbeeld uit het 
Friesch Woordenboek (1900) en een citaat uit een taal- en idioomboek uit 1965. Het WFT 
labelt bot in de betekenis van ‘niet scherp’ niet als Hollandisme, maar zo wordt het in het 
tegenwoordige Fries wel beschouwd. Dit zou in Halbertsma’s tijd anders geweest kunnen 
zijn, maar heel waarschijnlijk is dit niet. De Friese taaldatabanken van de Fryske Akademy 
leveren voor het negentiende-eeuwse Fries en voor het Middelfries geen bewijsplaatsen 
voor bot in die betekenis. 
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tweede betekenis, ‘resultare’ (terugspringen, -stuiten)159. S.v. E(L)LINDE komt 
de eigenlijke betekenis na de eigentijdse:

ELINDE, cg. miseria, proprie exilium, quod antiquis temporibus propter 
mutuum gentium odium, periculi et miseriæ erat plenum. Nl. ellende, 
idem, Ags. elland, n. terra peregrina, F.v. ellend, îlend, ililend, n. idem.
ELLINDE, cg. miseria, proprie exilium. Vide elinde. Nl. v. ellendighen, vb.a. 
(in aliam i.e. peregrinam regionem mittere) in exilium mittere. - Nl. v. 
(elwerts) ellers, hodie elders, Ags. elles-hvar. Lat. aliorsum, Gal. ailleurs.

Beide keren verklaart Halbertsma de lemmata als ‘miseria’ (ellende) en beide 
keren zegt hij dat het eigenlijk (proprie) om ‘exilium’ (ballingschap) gaat. S.v. 
ELINDE voegt hij daaraan toe dat ballingschap een hoop ellende betekende, 
omdat ballingschap in oude tijden vanwege de haat tussen de volken 
onderling veel gevaren en ongeluk met zich meebracht. Hij had er gezien het 
etymologisch verklarende doel van zijn woordenboek bij kunnen of moeten 
zeggen dat het tweede deel van de lemmata ‘land’ is. Dat wordt in het eerste 
artikel impliciet duidelijk gemaakt via de Angelsaksische vorm ‘elland, n. 
terra peregrina’ (vreemd land) en in het tweede door het Middelnederlandse 
werkwoord ‘ellendighen, vb.a. (in aliam i.e. peregrinam regionem mittere) in 
exilium mittere’ (naar een vreemde streek sturen, verbannen)160.
Ook s.v. ETMIEL (etmaal) geeft Halbertsma de oorspronkelijke of eigenlijke 
betekenis ‘steeds terugkerende tijd’, waarmee verwezen werd naar de regelmatig 
terugkerende kerkelijke feestdagen, na de eigentijdse betekenis ‘één wisseling 
tussen dag en nacht.’

ETMIEL, n. vices noctis et diei; proprie, temporis spatium recurrens

159  WNT botten I: in West-Vlaanderen ook BUTTEN, voorheen ook BOUTEN (denkelijk 
als nnl. boeten uitgesproken) —, onz. en bedr. zw. ww. Eng. butt. Evenals Bot (I, III, VII, VIII, 
X) zeker wel in eenig, thans nog niet nader te bepalen verband staande met it. bottare, but-
tare, prov. sp. port. botar, fr. bouter (en butter), en derhalve ook met ohd. bózan, onr. bauta, 
ags. béatan; verg. verder BOETEN (II), BOOTEN (I) en BOTSEN. In Noord-Nederland thans 
verouderd.
1. Onz. Van zaken, of ook personen, die geworpen of gedreven worden. Met geweld op of 
tegen iets aanstooten, bonzen. Verg. BOTSEN, 1, a). 
Eigenlijk. Inzonderheid van een veerkrachtig lichaam. Terugspringen, terugstuiten. 
2. Bedr. Iemand of iets stooten, duwen, slaan. 
160  Vergelijk Halbertsma (1851:5): ‘Ellende, miseria, wijst ons op die vete tusschen volken 
en volken in vroegere eeuwen, waaronder ballingschap (As. elilendi terra peregrina) in een 
vreemd land de grootste aller jammeren was.’
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Samenvattend kunnen we zeggen dat Halbertsma zich in allerlei publicaties 
bewust heeft getoond van het belang van de eigenlijke betekenis, ofwel de 
grondbetekenis van woorden. Uit de grondbetekenis hebben zich andere 
betekenissen ontwikkeld en hij ziet het als de taak van de lexicograaf om via de 
bestudering van etymologisch verwante woorden uit andere talen en taalfasen, 
de grondbetekenis op te sporen en van daaruit de betekenisontwikkeling 
zichtbaar te maken. In zijn eigen woordenboek maakt hij dat niet helemaal waar. 
Hij hanteert daarin weliswaar een aantal malen het begrip ‘grondbetekenis’, 
maar hij is niet consequent naar de grondbetekenis op zoek. Veelal verschijnt de 
grondbetekenis niet in de betekenisafdeling van de artikelen, en waar dat wel zo 
is, wordt die, tegen Halbertsma’s op andere plaatsen uitgesproken principes in, 
niet altijd als eerste van de verschillende betekenissen gegeven. Hij beschouwt 
het Gotisch, zijnde de oudst bekende Germaanse taal, als belangrijke bron 
bij het opsporen van de grondbetekenis van de Friese lemmata. Toch neemt 
hij niet altijd de Gotische betekenis als grondbetekenis aan en bovendien 
ontbreken Gotische vormen in veel artikelen. In zijn woordenboek wordt ca. 
330 keer verwezen naar het Gotisch. Gotische vormen worden vooral, maar niet 
uitsluitend, gegeven in artikelen met een lemma in hoofdletters, wat betekent 
dat gemiddeld maar in maximaal 13,5% van de lemmata in hoofdletters het 
Gotisch aan bod komt. Het Lexicon Frisicum is daardoor misschien wel in zijn 
uitgangspunten te vergelijken met dat van Grimm, maar zeker niet op het 
punt van het consequent ten uitvoer brengen daarvan.

8.5 Plaats van de betekenisomschrijvingen
De betekenisverklaringen komen in het Lexicon Frisicum meestal na de 
woordsoort- of de taalaanduiding: dóp, cg. tegumen; ein-fugel, cg. anas in 
genere; ethla, edela, m. F.v. avus, proavus; biwaringe, F.v. tutela infantis161. Ze 
kunnen echter ook op andere plaatsen in een artikel verschijnen, bijvoorbeeld 
na uitspraakaanwijzingen: ARNST, earnst, cg. (eánst, jenst) serium, opponitur 
omni rei quæ fit joci gratia162, of na een vorm uit een andere taal: bek-feng, 
F.v. Nl. teruggreep, carptus retrorsus163. Betekenissen worden een enkele keer 
verdeeld over meerdere artikelen (kol.739):

drank, cg. drankje, n. potio medica, plene docters-drank.
drank, cg. omnis potio inebrians, speciatim spiritus vini vel juniperi drank, 
potus exhilarans in festo vel comessatione vel symbolis. 

161  dóp, cg. omhulsel; ein-fugel, cg. eend; ethla, edela, m. F.v. grootvader, overgrootvader; 
biwaringe, F.v. toezicht op kinderen.
162  ARNST, earnst, ernstig, serieus, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het 
spel.
163  achterwaartse vangst/oogst.
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drank, fæces recentes coctæ cerevisiæ sive excocti hordei, quibus porci et 
vaccæ saginantur164. 

Soms wordt het lemma in een artikel nog een keer gegeven, gevolgd door een 
tweede omschrijving, zoals s.v. BLEAKJE, dat omschreven wordt als: ‘fulgere, lucere’ 
(blaken, schitteren, blinken, stralen, oplichten). Direct daarna wordt het lemma 
herhaald als: Blækje, en omschreven als: ‘ignescere, de candescente metallo valet’ 
(schitteren, vlam vatten/roodkleurig worden, met als toevoeging dat dat geldt voor 
gloeiend metaal). S.v. het Oudfriese EWEL, ‘morbus’ (ziekte, kwaal), introduceert 
Halbertsma verderop in het artikel het modern Friese euwel, dat een eigen 
omschrijving krijgt: ‘in genere, omne malum, præcipue autem corporis vitium’ (in 
het algemeen al het slechte, ongunstige, nadelige, ongelukkige, in het bijzonder, 
voornamelijk echter van een lichamelijk gebrek). In feite geeft hij hiermee een 
betekenisovergang van het Oudfriese ewel naar het modern Friese euvel aan165.
Het komt ook voor dat betekenissen volgen na een liggend streepje, dat in het 
Lexicon Frisicum meestal gebruikt wordt om voorbeelden van elkaar te scheiden. In 
het artikel briede bijvoorbeeld (de nummering tussen haakjes is van mij): 

briede, vb.a. (1) incubare (ut calefiant ova), valet de avibus solis, non de 
animalibus catulos procreantibus. […] – Figurate, (2) gignere, producere, […]. 
– (3) Meditari, moliri […] – (4) Briede, pigre hærere uno loco.166 (508)

S.v. earnje (120) geeft Halbertsma eerst drie betekenissen die gebaseerd zijn op 
het werk van Gysbert Japiks, respectievelijk ‘ernstig vermanen, verwijtend of 
met afkeuring zeggen’, ‘met toewijding verzorgen’ en ‘serieus, ernstig praten’, 
pas daarna geeft hij de, sterk op de laatste betekenis lijkende, algemene 
betekenis ‘ernstig, streng spreken, zeggen’: 

164  drank, drankje, medische drank, eenvoudig: docters-dranck
drank, elke drank die dronken maakt, vooral geest van wijn of drank van de jeneverbes, een 
drank die vrolijk maakt op een feest of diner of bijeenkomsten
drank, vers bezinksel van gebrouwen bier of gekookte gerst, waarmee varkens en koeien 
worden gemest.
165  Vergelijk Halbertsma (1851:35) ‘vs. 50. beheuelt voor be-euelt met krankheid bezocht. [...]; 
van euel is be-euelt Ags. efel, yfel doelt oorspronkelijk op natuurlijk kwaad zoo als ligchaamspijn 
enz. en beteekent allereerst infelix; de tweede en latere beteekenis doelt op zedelijk kwaad, en 
is dus malus, pravus Ang. evel pravus. De beteekenis van natuurlijk of ligchamelijk kwaad is 
nog in Nl. voet-euvel podagra.’ Halbertsma verwijst s.v. EWEL niet naar het Angelsaksisch.
166  (1) broeden, (2) fig. verwekken, baren, veroorzaken, (3) nadenken over, overdenken, 
bedenken, beramen, (4) lui op één plaats hangen/zitten. De letterlijke betekenis komt voor 
de figuurlijke, de betekenissen (3) en (4) zijn ook als figuurlijk op te vatten.
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earnje, vb.a. G.J.I. 53, severe monere, increpare:117, enixe curare:33, seria 
loqui; in genere, graviter loqui, dicere.

S.v. deugd (696) doet zich het vreemde verschijnsel voor dat de eerste omschrijving 
het Nederlands geldt: ‘Neerlandice virtus in genere’ (deugd in het algemeen), na 
een puntkomma volgt dan nog, als een soort van specificatie, dat deugd in het 
Fries speciaal betrekking heeft op liefdadigheid aan mensen, wat de hoogste 
deugd is: ‘Frisice speciatim benificentia in homines, quæ est summa virtus.’ 
Bij bepaalde woorden met een figuurlijke betekenis wordt op de plaats waar 
gewoonlijk een betekenisomschrijving verschijnt, de letterlijke, ‘etymologische’ 
betekenis tussen haakjes gegeven. Zo geeft Halbertsma s.v. druch-kloot (760) eerst 
tussen haakjes aan dat dat iemand is wiens testikels verdroogd zijn, ‘cui sicci 
sunt testiculi’ en daarna geeft hij de betekenis: ‘homo frigidus in venerem, non 
aptus coitui’, (een door ouderdom verzwakte man, die de geslachtsdaad niet 
(meer) kan verrichten). Een letterlijke vertaling tussen haakjes kan ook na de 
omschrijving komen: 

erke-drank, aqua in fossis (potio anatum) (18)167 

Halbertsma verklaart het lemma als een woordspeling op ‘sterke drank’: ‘per 
paronomasiam pro sterke-drank, potus alcoholicus.’ 
Een apart geval is het artikel blyn-rinne, ‘(cæce currere, i.e. sine exitu) Di steech 
rint blyn, angiportus caret exitu’ (394). Tussen de haakjes komt eerst de vertaling, 
‘blindlopen’ en dan een toelichting: ‘i.e. zonder uitgang.’ Maar de betekenis 
wordt pas echt duidelijk in het voorbeeld: ‘de steeg mist een uitgang.’ Letterlijke 
vertalingen kunnen ook zonder haakjes verschijnen, zoals in kolom 64: 

ag-bred, F.v. tabula vel tabulatum oculi, i.e. palpebra168

Betekenisomschrijvingen ontbreken bij enkele lemmata geheel. In plaats 
daarvan wordt het lemma in een bepaalde context geplaatst en het is de hele 
context die in een dergelijk geval wordt vertaald of toegelicht:

âfbéakenje, vb.a. Di mar âfbéakenje, contis fundo aquæ infixis significare nautis, 
qui velificando certant de premio, quem et quantum cursum illos sequi jus 
est. (201)
AFJAEN, vb.a. ‘n letterke, ‘n pakje, âfjaen, epistolam, mandatum vel fasciculum 

167  erke-drank, slootwater (eendendrank)
168  Halbertsma licht na de betekenis ‘bord van het oog’ met i.e. toe dat het hier om het 
‘ooglid’ gaat. Dat is echter niet correct. Nijdam (2008:371) vertaalt agebred als ‘oogkasgebied’, 
Hofmann/Popkema (2008) geven daar de Duitse variant Orbitalfläche van. Buma (1996) zegt 
s.v. âgbrê dat het om ‘Zur Augenhöhle gehörende Haut’ gaat. 

betek enis in het le x icon fr isicum



150 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

præteriens homini inscripto tradere. - Fen immen oafjaen as er nin turf heach 
is, (de aliquo ex se dare, i.e. male dicta) invehi in aliquem ut hominem 
abjectum. - Ik jóuw my mei nin flaibekken oaf, nihil inter me et adulatores
AFTHERSKJE, vb.a. Hweet therskje, triturare triticum; di hweet âf-therskje, 
totam tritici copiam triturare. Ags. therscan, triturare, Ang. thrash
DOMPICH, adj. Dompich hûs, domus aeri libero et luci non pervia, humida, 
contignatione cubiculorum humili. Vide supra 612. F.b. W.o. dumstig, Hd. 
dumpsig. E.I. 90169

8.6 Soorten definities

8.6.1 - Omschrijvende, synoniemen- en heteroniemendefinities
De meest gebruikelijke definities, ook in tijd van het Lexicon Frisicum, zijn 
de omschrijvende, of analytische definitie en de synoniemendefinitie. Vaak 
vinden we een combinatie van beide, waarbij doorgaans eerst de omschrijving 
wordt gegeven en dan een synoniem. Beide soorten definities komen ook in 
het Lexicon Frisicum het vaakst voor, met dien verstande, dat de definities en 
synomiemen hier in het Latijn worden gegeven. Omdat de synoniemen uit 
een ander taalsysteem komen, is het juister om van heteroniemen en dus van 
heteroniemendefinities te spreken. Heteroniemdefinities komen in het Lexicon 
Frisicum frequent als enige definitie voor, vooral bij bijvoeglijke naamwoorden, 
waarbij een omschrijvende definitie niet nodig is. Omschrijvende definities 
worden meestal niet gevolgd door een heteroniemendefinitie, begrijpelijk, 
want een heteroniem maakt in wezen een omschrijvende definitie overbodig.
Een omschrijvende definitie ‘bevat steeds een kernelement dat aangeeft onder 
welke begripsklasse het woord valt en een of meer elementen die uitdrukken 
waarin het zich van andere leden van die begripsklasse onderscheidt’ (Moerdijk 
1994:64). Een voorbeeld van een omschrijvende definitie vinden we in het 
WNT bij broek: ‘Kleedingstuk tot bedekking van het onderlijf en de dijen, 
van boven om het middel met een gordel, gesp, knoop enz. vastgemaakt en 
van onderen in twee pijpen uitloopende.’ Het kernelement, of genuswoord, 
is hier ‘kleedingstuk’, dat vervolgens nader wordt gespecificeerd om het te 
onderscheiden van andere kledingstukken. In het Lexicon Frisicum kunnen we 
dergelijke definities ook tegenkomen, 

169  Di mar âfbeakenje, met diep in het water gestoken palen voor de schippers, die zeilen 
om een prijs, aangeven welke route en van welke lengte ze moeten afleggen.
AFJAEN, ‘n letterke, ‘n pakje, âfjaen, een brief, een zending of een pakje in het voorbijgaan aan 
een geadresseerde overgeven.
AFTHERSKJE, Hweet therskje, tarwe dorsen; di hweet âf-therskje, de hele voorraad tarwe dor-
sen. Ags. therscan, dorsen
DOMPICH, Dompich hûs, een huis dat niet toegankelijk is voor frisse lucht en daglicht, 
vochtig, door de lage zoldering van de (slaap)vertrekken.
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AK, aek, cg. navis piscatoria
AKER, cg. vas parvum æneum quo aquam pluvialem ex cisterna hauriunt

Een ‘AK’ of een ‘aek’ is een boot (‘navis’ genuswoord) die door vissers wordt 
gebruikt en een ‘AKER’ is een kleine koperen vaas of kan (‘vas’ genuswoord) 
waarmee regenwater uit de regenput geput wordt.
Wanneer Halbertsma in zijn woordenboek de lemmata echter met een Latijns 
equivalent kan verklaren, dan kiest hij daar vaak voor. Hij kan daardoor 
s.v. het Oudfriese BROK, brôk volstaan met ‘bracca’, dat ook geldt voor de 
verderop vermelde modern Friese variant brûk, broek. Bij een synoniemen-/
heteroniemendefinitie gaat het dus slechts om een impliciete toekenning 
van de betekeniskenmerken van het synoniem/heteroniem aan het lemma 
(Moerdijk 1994:68). Synoniemendefinities komen in het WNT voor ‘als 
toevoegingen bij de lexicografische definitie […]. Zij komen echter ook 
veelvuldig op zichzelf voor’ (Moerdijk 1994:69). De synoniemendefinitie wordt 
door de Grimms ook vaak toegepast. Reichmann (1991:316-317) constateert dat in 
het DWB ‘als kennzeichender Erläuterungstyp […] die Angabe von Synonymen 
und partiellen Synonymen (fungiert) sowie von Heteronymen und partiellen 
Het[e]ronymen aus einer anderen Sprache, meist aus dem Lateinischen.’ Ook 
hier gaat het dus slechts om indirecte verklaringen170. 
In het Lexicon Frisicum worden soms Friese synoniemen gebruikt als aanvulling 
op de in het Latijn gestelde betekenisomschrijvingen171. Synoniemen fungeren 
hier als specifieke aanduidingen van lexicale relaties. Ze hebben dus impliciet 
ook betekenisverklarende werking. Synoniemen worden sec gegeven, maar ze 
worden regelmatig ook aangekondigd met: ‘synonyma sunt’, ‘alias172’, ‘idem 
quod’, ‘idem.’ Halbertsma gebruikt ook de termen ‘synonymon’ en ‘synonyma’ 
om synoniemen of bijna (Lat. fere) synoniemen van het lemma aan te geven. 
Dat kan direct na de woordsoortaanduidingen zijn:

hulk, cg. idem quod piip. Nl. v. hulcke, concha, […]. (881)
ryd-wâl, cg. idem quod sit-wâl. Ags. ridan, equitare, insidere, premere. […]. 
(882)
endelest, adj. F.v. extremus, ultimus, idem quod F. einlingsk. […]173. (886)

170  Reichmann verwijst hier naar: Wiegand (1983:227-228) en Wiegand (1985:76-78).
171  Hoewel Halbertsma (1863a:232) ervan overtuigd is dat er ‘in de tael [...] gene 
Synoniemen [bestaen] dan voor hun, die de tedere overgangen in de betekenissen niet 
weten te onderscheiden.’
172  Op andere plaatsen introduceert de term ‘alias’ nevenvormen van het lemma, zie p. 108.
173  hulk, hetzelfde als piip, Nl. v. hulcke, schelp(dier)
ryd-wâl, hetzelfde als sit-wâl Ags. ridan, paardrijden, er op zitten, drukken
endelest, uiterste, verste, hetzelfde als einlingsk
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direct na de Latijnse vertaling: 

blettsje-guód, n. alsine media. Synonyma sunt erf, fugel-krud, hinnebyt, Ang. 
hen-bit (387)
éar-scilen, pl. laciniæ auriculares galli gallinacei, auriculæ imæ galli. Alias 
hwite blibben, paleæ albæ174 (114)

of helemaal aan het eind van het artikel: 

bæds-iggen, pl. (thecæ toralis anguli) asses lignei coassati obtendentes 
ambo latera introitus lecti, quibus cardines forum lecti infixi sunt, et post 
quos tenetur assis solutus tranversus lecti (bæds-planke). Synonyma sunt 
bædscudden vel bædscodden (195)
bjin-itich, adj. macer sed ossibus giganteis instructus. Bjinitige keerdel, Ang. 
big-boned man, Nl. zwaar gebonkte kerel. Alias, bjinbitich, Screder kou, vacca 
ossibus magnis, fere synonymum est175 (252)

Synoniemen (heteroniemen) kunnen ook in een andere taal zijn, of in een 
andere geografische of temporele variant van het Fries: 

BROM-TIKE, brum-tike, F.o. scaraboeus mense majo in vicinio 
fluminum volans et folia arborum devorans. Synonyma F.o. ekkel-tève, et 
boom-tike, Stür. 22, 46. Nl. mei-kever
‘n emerke, n. micula; synonyma sunt F.o. jeets, F. et F.o. ‘n spier, ‘n sier, Nl. 
griselke (908)
endelest, adj. F.v. extremus, ultimus, idem quod F. einlingsk (886)
alda-féder, m. F.v. avus. F. oárre-heit, (alter pater) idem176 (894)

174  blettsje-guód, alsine media (Lat. plantennaam). Synoniemen zijn ….ear-scilen, randen 
van het oor van de huishaan, de uiterste oren van de haan. Ook wel hwite blibben, witte “kieu-
wen”.
175  baeds-iggen, (hoeken van het ledikant) aan elkaar verbonden houten planken, die de 
beide kanten van de toegang tot het bed vormen, waar de scharnieren van de matraslatten 
aan bevestigd zijn, en waarop een losse plank dwars over het bed ligt (baeds-planke). Synonie-
men zijn baedscudden of baedscodden.
bjin-itich, mager, maar voorzien van geweldige botten. Bjinitige keerdel, Ang. big-boned man, Nl. 
zwaar gebonkte kerel. Anders bjinbitich, screder kou, een koe met grote botten, is bijna syno-
niem.
176  BROMTIKE, een kever die in de maand mei in de buurt van rivieren vliegt en de 
boombladeren verslindt. 
’n emerke, een korreltje, een heel klein beetje.
endelest, uiterste.
alda-feder, avus, grootvader. Oarre-heit (tweede vader) hetzelfde, d.w.z. grootvader
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De synoniemen bij blettsjeguod hierboven worden door een komma van 
elkaar gescheiden, inclusief de Engelse vorm hen-bit. We zouden ‘hen-bit’ op 
kunnen vatten als een externe verwant van hinnebyt, en als zodanig dus als 
een heteroniem. S.v. ‘n emerke hierboven kunnen we het Nederlandse ‘griselke’ 
echter niet zo gemakkelijk als externe verwant van het (Oost)friese ‘n spier, ‘n 
sier beschouwen.
Het kan soms verhelderend werken om een in een bepaald artikel genoemd 
Fries synoniem in het Lexicon Frisicum op te zoeken. Zo vindt de gebruiker 
die niet precies weet wat s.v. blettsjeguod de omschrijving ‘alsine media’ 
inhoudt, bij het lemma ERF veel informatie die de betekenis van blettsjeguod 
duidelijker maakt. Halbertsma verwijst in de praktijk niet altijd over en weer 
naar synoniemen. Vanuit BROM-TIKE, bijvoorbeeld, is het artikel ekkel-tæwe 
wel te vinden, al is de spelling niet gelijk, maar andersom is BROM-TIKE 
onvindbaar. 
S.v. üet-farre, ‘linquere portum et vehi in oceanum177; üetfalle. idem’ (991) volgt 
na de puntkomma, waar we een tweede betekenis zouden verwachten, het 
synoniem üetfalle. De betekenis ‘uitvaren’ wordt overigens in het artikel üet-
falle (977) zelf niet gegeven.
In kolom 115 vestigt Halbertsma s.v. ârbeidje, ‘arbeiden’, de aandacht op het 
werkwoord wirkje, ‘werken’ en op het zelfstandig naamwoord wirk, ‘werk’: 

ârbeidje, vb.n. laborare. Nota vb. wirkje et st. wirk in genere de opificiis, 
artificiis valere; arbeid, arbeidje contra de omni labore, præcipue in re 
agraria, et de molestia qualicumque178

Omdat zowel arbeidje als wirkje vertaald kunnen worden als laborare, voelt 
Halbertsma zich blijkbaar genoodzaakt om ze te ontmaskeren als bijna-
synoniemen. Het resultaat van zijn uitleg van het verschil tussen ârbeidje en 
wirkje is een verfijning van de omschrijving van het lemma. Bij ârbeidje blijkt 
het te gaan om ‘zwaar werk, vooral in de agrarische sector’, terwijl wirkje meer 
gebruikt wordt voor ‘handwerken en ambachten179.’

177  uet-farre, de haven verlaten en de oceaan op gaan, uetfalle hetzelfde.
178  arbeidje, werken. Merk op dat wirkje en wirk in het algemeen geldt voor werklieden, 
ambachtslieden; arbeid, arbeidje daarentegen voor alle arbeid, vooral in de landbouw, en over 
een of andere belasting.
179  Halbertsma kan hier geïnspireerd zijn geweest door Jacob Grimms artikel Arbeit in 
het Deutsches Wörterbuch, waar we lezen: ‘allmälich heiszt alles arbeit, was von den soge-
nannten handwerkern verrichtet wird, wofür, wie dieser name selbst bezeugt, ursprünglich 
lieber werk gesagt wurde, obschon tagewerk auch den dienst des taglöhners bezeichnen 
kann. arbeit der zimmerleute, maurer, schmiede u. s. w. dann ebenwol die feinere arbeit der 
künstler und bildner.’
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8.6.2 - Antoniemendefinities
In het eentalige WNT komen ook antoniemendefinities voor, waarbij ‘een 
woord met een betekenis die tegengesteld is aan die van het trefwoord 
en de ontkenning daarvan’ wordt gebruikt, zoals ‘niet of weinig verlicht’, 
bij het lemma donker (Moerdijk 1994:69). In het Lexicon Frisicum kan 
Halbertsma in dergelijke gevallen gebruik maken van een Latijns equivalent 
of een Latijnse omschrijving: DUNKER, ‘adj. obscurus.’ Halbertsma 
werkt in het Lexicon Frisicum desondanks wel met antoniemen om 
betekenisomschrijvingen te verduidelijken. Hij noemt die term echter nooit. 
Hij gebruikt de formuleringen ‘opponitur’ en ‘contra’ om woorden met een 
tegengestelde betekenis in te leiden. Daarbij gaat het niet altijd om zuivere 
antoniemen.
S.v. efter-send, F.v. judicium Synodale posterius; opponitur frum-send judicium 
Synodale prius. […] (859) zet Halbertsma het tweede synodale vonnis tegenover 
het eerste synodale vonnis en s.v. dubel-hertich, adj. insincerus, falsus, wordt 
ienfâldich, simplex (eerlijk, oprecht) (766) met ‘opponitur’ geplaatst tegenover 
het lemma, dat van Halbertsma de betekenis ‘vals, onbetrouwbaar’ heeft 
gekregen. Een enkele keer loopt de tegenstelling over de artikelgrens heen 
(685):

hus-doar, domus coloni janua. Opponitur. 
middel-doar, mil-doar, janua inter stabulum et domicilium coloni 
media; janua habitaculum rustici ejusque familiæ separans ab officina 
lactaria. 

De hûsdoar is de deur naar het woongedeelte, terwijl de middeldoar of de mildoar 
de deur tussen de stal en het woongedeelte is, of de deur van het middelste 
vertrek van een boerderij naar het karnhuis. 
Het komt ook voor dat er helemaal geen aan het lemma gerelateerde vorm 
wordt genoemd. In het artikel DAED zet hij de betekenis van het lemma 
tegenover een tegengestelde betekenis:

DAED, cg. beneficium, factum eminens quo quis alium ex angustiis 
eripit. Daed, factum, hoc sensu opponitur verbis, vocibus inanibus, ut Ags 
dædcene, facto, i.e. vere strenuus; dædfruma, facto primus, i.e. vir efficax; 
dæd-hwæt, vir acerrimus; dæd-weorc, grande opus. Ang. deeds, gesta fortia 
in bello. […]. Isl. dath, f. virtus (bellica), fortitudo, pl. dathir, res præclare 
gestæ, F. pl. daden, benificia eminentia, Dy freámdling het daden oan di 
éarme widdou ind berntjes dien, peregrinus iste pauperam viduam et liberos 
miserandos cumulavit beneficiis. […]. F.v. ded, promiscue, factum, actum, 
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sed sæpissime in malam partem; ex. gr. vulneratio, vulnus, in genere, 
violentus aggressus, delictum. [….]180

Halbertsma omschrijft DAED in de eerste plaats als ‘weldaad, goede daad 
waarmee iemand een ander uit de nood redt’, en daarmee maakt hij duidelijk 
dat daed de connotatie ‘in zedelijk opzicht’ heeft. Wanneer hij daarna het lemma 
herhaalt en zegt dat daed in de betekenis ‘daad, handeling’ contrasteert met 
‘woorden, ijdele woorden’, geeft hij impliciet aan dat een daed een afgeronde 
handeling is. De voorbeeldzin over de vreemdeling die een arme weduwe en 
haar arme kinderen heeft overstelpt met weldaden, is voor Halbertsma blijkbaar 
aanleiding om het lemma in het meervoud nog eens te omschrijven: daden, 
‘uitmuntende weldaden.’ Het Oudfriese ded, tenslotte, is volgens Halbertsma 
afwisselend ‘daad’ (factum) en ‘handeling’ (actum), maar meestal in ongunstige 
zin, bijvoorbeeld ‘verwonding, wond, meer algemeen hevig geweld, misdrijf.’ 
S.v. by dei, ‘de die, dum lucet dies, opponitur nocti’, wordt de tegenstelling 
‘dag-nacht’ die binnen de Latijnse omschrijving gemaakt wordt, binnen het 
gegeven voorbeeld nog een keer herhaald: ‘Nin nachtwirk, mar alles by dei, utere 
die, nocte obscura non accurate vides quid manus agit tua181’ (631). Dat procedé 
wordt s.v. ARNST, earnst, ‘ernst’ ook gebruikt. In de omschrijving vinden we 
slechts een tegenstelling binnen het Latijn: serium, opponitur omni rei quæ 
fit joci gratia182, maar in één van de voorbeelden komt de tegenstelling tussen 
ernst en grap weer terug: It is nin gikheit; hja fiuchte ut eárnst.
Bij opbod zien we dat het antoniem oafslach pas bij de voorbeelden wordt gegeven, 
en dat ook pas daar het verschil tussen opbod en oafslach duidelijk wordt: opbod, 
pretium oblatum crescendo. By opbod forkéapje, auctione vendere. Opponitur 
oafslach; by oafslach forkéapje, vendere diminuente pretio […] (420). S.v. oafslach, 
diminutio, remissio; venditio publica diminuendo pretium, contra quod fit per 

180  DAED, weldaad, een buitengewone daad waarmee iemand een ander uit de benauwd-
heid redt. Daed, daad, in deze betekenis staat het tegenover woord, ijdele woorden, zoals Ags 
daedcene, door een daad, metterdaad?, dat wil zeggen echt sterk; daedfruma, door doen de 
eerste, i.e. een daadkrachtig persoon; daed-hwaet, een zeer fel man; daed-weorc, groot karwei. 
Ang. deeds, dappere daden in de oorlog; Isl. dath, moed (in de oorlog), dapperheid, plur. 
daethir, roemrijke daden, daden buitengewone weldaden. Dy freámdling het daden oan di éarme 
widdou ind berntjes dien, die vreemdeling heeft een arme weduwe en haar beklagenswaardige 
kinderen met weldaden overladen. […] F.v. ded, door elkaar (gebruikt voor) daad, handeling, 
maar meestal in slechte zin, bijvoorbeeld verwonding, wond, in het algemeen, een geweld-
dadige aanval, een delict.
181  by dei, overdag, terwijl het daglicht er is, gesteld tegenover de nacht. Nin nachtwirk, 
mar alles by dei, gebruik de dag, in de donkere nacht zie je niet precies wat je hand doet.
182  ARNST, earnst, ernstig, serieus, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het 
spel.

betek enis in het le x icon fr isicum



156 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

auctionem183 (47) wordt in de betekenisomschrijving via het Latijnse antoniem 
auctionem duidelijk gemaakt dat er een andere manier van veilen is dan bij 
afslag, maar het bijbehorende Friese antoniem opbod wordt niet gegeven. S.v. 
AFBOUWE, refringere (afbreken) wordt na het relevante voorbeeld: Di merke iz 
dien; di kreámmen wirde âfbouwd, nundinis finitis destruuntur tabernæ ligneæ’ 
nog vermeld: ‘Contra opbouwe, exstruere. cf. bouwe184. 
Het lemma after-bine (57) wordt omschreven als ‘funis, quo contus, superne 
deprimens foenum, pone plaustrum religatur’, oftewel een touw om de paal 
die bovenop het hooi ligt om het omlaag te drukken, aan de achterkant van 
de wagen te binden. Na de afsluitende puntkomma volgt dan nog: foárbine, 
‘contra, ante’, waarmee heel kort gezegd wordt, dat dat het touw is dat voor 
de voorkant van de paal wordt gebruikt. Tegenover het lemma BISCERE, […] 
‘circumtondere novacula’, wordt gezet: biknippe ‘contra fit forfice’ en het verchil 
in betekenis tussen beide woorden blijkt vooral te zitten in het gebruikte 
gereedschap, namelijk een scheermes tegenover een schaar. S.v. boárst (412), 
‘vrouwenborst’, geeft Halbertsma de hier overbodige, door ‘contra’ ingeleide, 
informatie dat die in een tepel eindigende klier bij dieren, vooral koeien, ‘jaer’ 
(uier) wordt genoemd.
In een aantal gevallen preciseert Halbertsma de betekenis van een woord door 
expliciet te wijzen op een verschil met een woord dat er in betekenis nauw 
bij aansluit. We hebben hier dus niet te maken met zuivere antoniemen. Hij 
gebruikt de formule ‘differt a’ om een dergelijk woord in te leiden, zoals s.v. 
BÆD (bed): ‘pulvinus major undique clausus et plumis anseris mollioribus 
refertus; differt a bulsek, saccus foeno aliove tomento viliore repletus.’ 
Halbertsma omschrijft bæd als ‘een gesloten groot, met zachte ganzenveren 
gevuld kussen’, dat dus iets anders is dan een bulsek, die met goedkoop hooi 
gevuld is. S.v. 

baekster, cg. Hindel. quæ fovet curatque puerperam atque infantem recens 
natum fæmina, Hol. baker, Ang. dry-nurse. Differt a nutrice, quæ Frisice 
minne appellatur (163) 

maakt Halbertsma duidelijk dat een baekster, ‘vrouw wier taak het is pasgeboren 
kinderen en de kraamvrouw te verzorgen’ iets anders is dan een ‘nutrice’, een 
voedster of min, die, zo zegt hij, in Friesland minne wordt genoemd.

183  Opbod, een prijs verkregen door omhoog te gaan. By opbod forkéapje, in een auctie ver-
kopen. Daartegenover: oafslach; by oafslach forkéapje, verkopen terwijl de prijs minder wordt.
Oafslach, vermindering, verlaging, openbare verkoping door de prijs te verminderen, tegen-
gesteld aan wat gebeurt in een auctie.
184  AFBOUWE: afbreken. Di merke iz dien; di kreámmen wirde âfbouwd, na het aflopen van 
de markt worden de kramen afgebroken. Tegenovergesteld: opbouwe, opbouwen.
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8.6.3 - Morfo-semantische definities
Een derde veel voorkomend definitietype is de morfo-semantische definitie. 
Bij een morfo-semantische definitie ‘laat men een morfologisch verwant 
woord, het grondwoord van een afleiding, een van de leden of beide leden 
van een samenstelling in de definitie terugkeren’ (Moerdijk 1994:70). Het 
definiëren van afleidingen en samenstellingen met bestanddelen daarvan 
is voorbehouden aan woordenboeken waar bron- en doeltaal hetzelfde zijn. 
In het Lexicon Frisicum, waarin het Latijn als metataal wordt gebruikt, zijn 
dergelijke definities niet mogelijk. Halbertsma splitst soms afleidingen 
en samenstellingen wel op in hun verschillende delen om de betekenis te 
verduidelijken. In de verklaring van de afzonderlijke elementen met Latijnse 
equivalenten daarvan vinden we de etymologische inslag van Halbertsma terug. 
Hij omschrijft iendracht, de modern Friese variant van het Oudfriese lemma 
êndracht (912), als ‘concordia’ (eendracht). Verderop in het artikel geeft hij de 
betekenis van de delen apart: ‘Ién, unâ; dracht, portatio’ (resp. samen, tegelijk en 
het dragen), waarna hij íéndracht nog eens omschrijft als de handeling waarbij 
meerdere personen tegelijk het gewicht van een ding dragen: ‘actus quo plures 
unâ portant ejusdem rei pondus.’ 
S.v. AFGOD, ‘idolum’ legt Halbertsma uit dat het voorvoegsel een ontkenning 
uitdrukt: ‘in præpositione af est vis negandi’, waarna hij het lemma, anders 
gespeld, herhaalt en zegt dat het hier dus eigenlijk juist niet om een god 
gaat: âfgoad, ‘qui non deus est.’ S.v. BISCROBJE, ‘increpare’ (verwijtend of 
met afkeuring zeggen, met woorden bestraffen) verwijst Halbertsma naar het 
grondwoord van die afleiding: ‘confer scròbje’, dat hij vervolgens overigens niet 
verklaart. Het bij Kiliaan gevonden Nederlandse werkwoord scrobben, ‘scalpere, 
scabere, radere’ (krabben/omwoelen, krabben, krabben/scherpen) helpt de 
gebruiker niet echt. S.v. AFJEIJE, ‘loco depellere, abigere’ (verdrijven, verjagen) 
is de verklaring van het grondwoord jeye, ‘impellere, venari’ (aandrijven, 
aanzetten, bewegen, jagen, op jacht gaan) op zich een begrijpelijke toelichting, 
maar voor het nader bepalen van de betekenisomschrijving van de afleiding 
niet echt nodig.

8.6.4 - Extensionele definities
Elementen vergelijkbaar met extensionele, of opsommende, definities 
vinden we in het Lexicon Frisicum soms na de afkorting ‘ex.gr.’ Halbertsma 
verduidelijkt bijvoorbeeld bij ambacht, ‘handwerk, ambacht, vak dat binnen 
(in een kamer) wordt uitgeoefend’ dat het bijvoorbeeld kan gaan om een 
schoenmaker, een bakker, een houthandelaar, etc.)185. De toelichting volgt hier 
na een puntkomma.

185  AMBACHT, n. ars cellularia; ex. gr. calcearii, pistoris, lignarii, cætera.
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8.6.5 - Functionele definities
Voor functiewoorden als lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden wordt in 
het WNT veelal een functionele definitie gebruikt. ‘Een dergelijke definitie 
beschrijft de functie die zulke woorden in de zin verrichten en specificeert de 
aard van de betrekkingen die zij vestigen’ (Moerdijk 1994:74). Een voorbeeld uit 
het WNT is: 

Buiten drukt in zijne verschillende opvattingen de betrekking uit van een 
voorwerp (persoon of zaak), dat zich, eigenlijk of figuurlijk, niet bevindt in 
de door den omschreven kring of de aangegeven grens bepaalde ruimte, 
ten opzichte van dien kring, die grens of hetgeen zich wel daarbinnen 
vindt. Het is derhalve het tegengestelde van In en van Binnen, bepaaldelijk 
van het laatstgenoemde. Over het onderscheid tusschen Buiten en Uit zie 
dit laatste woord.

Daarbij steekt de omschrijving van het voorzetsel BUTEN, extra, foris, 
exceptus, sine (buiten, buitengesloten, uitgezonderd, zonder) bepaald mager 
af. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat definities voor functiewoorden in 
het Lexicon Frisicum ook niet nodig zijn. In plaats daarvan kan meteen het 
corresponderende Latijnse functiewoord worden gegeven. In het Lexicon 
Frisicum wordt de functionele definitie desondanks sporadisch toegepast. 
Bij het bepaalde lidwoord DI, de wordt in de voorbeelden di nachts, di deis; 
di moárns, di juwns; di mayes, di simmers vermeld dat het lidwoord het speciale 
tijdstip of de speciale periode aanduidt waaraan het voorafgaat. En s.v. AF wordt 
na de woordsoortaanduiding en de Latijnse vertaling gezegd dat het lemma 
een scheiding aangeeft: præp. ab, separationem notat. Verder vinden we bij 
functiewoorden slechts een woordsoortaanduiding en een of meer vertalingen 
in het Latijn.
Bij sommige tussenwerpsels vinden we wel een functionele definitie, of, in de 
terminologie van Moerdijk (1994:75), een ‘pragmatisch-functionele’ definitie: 
BA! interjectio fastidientis (tussenwerpsel dat weerzin, afkeer uitdrukt) en: 
halá! incitantis interjectio (tussenwerpsel dat aansporing uitdrukt) (824). 
Tussenwerpsels die zich laten vertalen in het Latijn, zoals: AY, interjectio, ita, 
krijgen in het Lexicon Frisicum geen functionele definitie.

8.6.6 -Relationele definities
Relationele definities worden toegepast bij bijvoeglijke naamwoorden 
en bijwoorden en ze zijn ‘herkenbaar aan patronen die aanvangen met: 
“gekenmerkt door x”, “gepaard gaand met x”, “blijk gevend van x”, “getuigend 
van x”, “x bezittend”, “vervuld van x”’ (Moerdijk 1994:69-70). Een woord als blij 
kan men bijvoorbeeld omschrijven als ‘vervuld van vreugde.’ Halbertsma zou 
in het Lexicon Frisicum in principe relationele definities toe hebben kunnen 
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passen, want een relatieformule plus semantisch hoofdwoord kan uiteraard 
ook in het Latijn worden gegeven. In de praktijk volstaat Halbertsma met het 
geven van een Latijns equivalent, zoals bij BLID, dat verklaard wordt met het 
Latijnse equivalent ‘lætus’ (blij). We zouden in het Lexicon Frisicum kunnen 
spreken van relationele definities wanneer Halbertsma in zijn omschrijvingen 
gebruikmaakt van Latijnse tegenwoordige deelwoorden, zoals in kolom 380 
bij: blanksk, adj. ‘valens unam blancam’ (een blank, i.e. 3¾ cent, kostend).
 
8.6.7 - Ostensieve definities
Door de Latijnse metataal hoeft Halbertsma in het Lexicon Frisicum eigenlijk 
geen gebruik te maken van ostensieve, of aanschouwelijke definities. Waar in 
ééntalige woordenboeken als het WNT voor ‘kleuren, geuren, smaken of andere 
subjectieve gewaarwordingen’, de lexicograaf in zijn ‘definitie’ vaak alleen maar 
kan ‘wijzen naar zaken in de werkelijkheid die de betreffende eigenschap op 
prototypische wijze bezitten’ (Moerdijk 1994:75-76), kan Halbertsma volstaan 
met Latijnse equivalenten: bitter, adj. amarus, calamitosus (358) en BLAU, […] 
adj. cæruleus, lividus186. Een enkele keer vinden we in het Lexicon Frisicum iets 
dat in de buurt komt van een ostensieve definitie: BLAFFE, vb.n. latrare canum 
instar. Halbertsma had het hier kunnen laten bij ‘latrare’ (blaffen), maar hij 
voegt eraan toe dat het om het geluid gaat dat bijvoorbeeld een hond maakt. 

8.7 Selectierestricties, selectiepreferenties en semantische collocaties
De toevoeging bij BLAFFE hierboven kan overigens ook opgevat worden als een 
aanduiding van selectierestrictie of -preferentie betreffende woorden die met het 
lemma gecombineerd kunnen worden. ‘Wanneer betekenisonderscheidingen 
bij een woord samenhangen met verschillen in de semantische status van de 
woorden waarmee het gecombineerd optreedt’, spreken we van semantische 
collocatie (Moerdijk 1994:83). In het Lexicon Frisicum vinden we daarvan meer 
voorbeelden. S.v. briede, [...] incubare (ut calefiant ova), valet de avibus solis, 
non de animalibus catulos procreantibus. […] (509) voegt Halbertsma na de 
omschrijving ‘incubare’ (broeden), tussen haakjes bijvoorbeeld toe: ‘ut calefiant 
ova’, ‘zoals het verwarmen van een ei.’ De toelichting gaat echter nog verder, 
namelijk met de mededeling dat dat alleen voor vogels geldt en niet voor het 
voortbrengen van levende jongen: ‘valet de avibus solis, non de animalibus 
catulos procreantibus.’
Halbertsma gebruikt in de betekenisafdeling ook de frases ‘valet de’ (geldt voor) 
of ‘si de’ (in het geval van) om specifieke of frequente toepassingsgebieden van 
lemmata aan te geven:

186 bitter, bitter, rampzalig 
BLAU, (hemels)blauw, grijsblauw 
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AFBARNE, vb.a. et n. […], comburere, comburi totus quantus; valet de 
ædificiis, molendinis, cæt.187

ebje, vb.n. recedere, de aquis marinis valet (843)
dam-steegh, adj. procedere recusans, valet de equo (608)
edel, adj. selectus, exquisitus, valet præcipue de fructuum ciborumque 
sapore exquisitissimo (941)
blomkje, vb.n. flores fundere; maxime valet de arboribus frugiferis (404)
ÆRS, éars, cg. podex, anus; si de virgine nubili vel muliere sermo est, per 
euphemismum, anus et cunnus, simul.

In de moderne lexicografie mag in de definitie van een bedrijvend werkwoord 
geen object voorkomen. Er wordt echter vaak tegen die regel gezondigd, ook 
in het WNT (Moerdijk 1994:81). Het is overigens niet zo dat objecten van 
bedrijvende werkwoorden in de betekenisomschrijving geen rol spelen. Bij 
‘specifieke, soms zelfs exclusieve’ categorieën is het zelfs noodzakelijk dat de 
definitie van een bedrijvend werkwoord het object insluit.
In het Lexicon Frisicum noemt Halbertsma bij veel betekenisomschrijvingen 
van bedrijvende werkwoorden geen object. Daarnaast komen er in zijn 
woordenboek betekenisomschrijvingen voor waarin hij zich ervan bewust 
lijkt te zijn dat objecten niet direct bij de omschrijving horen. Die plaatst hij 
namelijk tussen haakjes:

DUKKENJE, (dikkenje) vb. dicere causam (pro aliquo), sustinere (aliquem), 
suscipere (causam alicujus.)188

AFLADE, vb.a. onerare (navem totam).

Halbertsma geeft s.v. DUKKENJE de semantische collocaties van het lemma 
aan. Bij het bedrijvende werkwoord AFLADE vermeldt Halbertsma tussen 

187  Afbranden, […]; geldt voor gebouwen, molens, etc. Vergelijk WNT s.v. afbranden I. 3.: ‘Af 
in den zin van tenietdoening (30, j), waarmede echter het bijdenkbeeld van naar beneden (31, a) 
gepaard gaat, hieruit blijkbaar, dat afbranden in deze beteekenis thans alleen gezegd wordt 
van gebouwen, dus van datgene dat staat en zich tot eene zekere hoogte verheft. Door brand 
vernietigd, vernield, verwoest worden, en daardoor instorten (naar beneden storten).’
ebje, ebben, […] geldt voor zeewater.
dam-steech, […] onwillig om verder te gaan, geldt voor een paard.
edel, […] select, uitgelezen, geldt vooral voor eetbare vruchten met een exquise smaak.
blomkje, bloeien, […]; meestal geldt dat voor vruchtdragende bomen.
ÆRS, ÉARS, aars, anus; bij huwbare en getrouwde vrouwen de eufemistische aanduiding 
voor anus èn vagina
188  DUKKENJE, (dikkenje), een zaak (voor iemand) bepleiten, (iets) volhouden, (een of 
andere zaak) steunen/verdedigen.
AFLADE, (een schip helemaal, volledig) beladen/bevrachten.
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haakjes behalve het object ‘navem’ (schip) ook het bijwoord ‘totam’ (helemaal), 
dat eigenlijk bij de omschrijving ‘onerare’ (beladen/bevrachten) hoort. Op zich 
is de vermelding van het object hier nuttig, al kan naast een schip ook een 
wagen worden afgeladen.

8.8 Encyclopedische informatie
Moerdijk (1994:171) vat allerlei ‘niet-talige, zakelijke, socioculturele en cultuur-
historische gevens’ in het WNT ‘gemakshalve samen onder de noemer 
“encyclopedische informatie”,’ waarbij hij aangeeft dat ‘in het algemeen de 
grens tussen semantische en encyclopedische gegevens vaak niet scherp 
te trekken is.’ Moerdijk is van mening dat encyclopedische gegevens in een 
woordenboek ‘welkome aanvullingen kunnen vormen op de betekenissen en 
aan de basis liggen van vele […] betekenisontwikkelingen.’ Hij komt tot de 
conclusie ‘dat een historisch woordenboek dat ontwikkelingen in de taal over 
eeuwen wil vastleggen en beschrijven, […] dat vaak […] niet (kan) doen zonder 
allerlei encyclopedische aspecten daarbij te betrekken’ (Moerdijk 1994:171).
Uit Halbertsma (1851:4-6) blijkt dat hij zich niet alleen bewust was van de 
niet-talige, socioculturele en cultuur-historische aspecten van (in dit geval de 
Nederlandse) taal, maar dat hij daar ook veel belang aan hechtte: 

De taal is ook niet op één ogenblik geboren. [...] Niet alleen herroept 
zij ons telkens de tijden, die aan de onze reiken, maar verplaatst ons 
in den vroegsten toestand onzer voorvaderen: vele woorden zijn zoo 
vele gedenkteekenen, haast zou ik gezegd hebben, bouwvallen hunner 
godsdienstige, burgerlijke en krijgshaftige begrippen, die zich in de taal 
moesten afspiegelen. Onze namen der week herinneren ons de voorwerpen 
hunner godsdienstige vereering; [..]. [...] Edel (Ags. ethel hæreditas, villa, 
patria. Fris. ethel bona avita)189 leert ons, dat de adel zijnen oorsprong bij 
onze voorvaderen niet had in giftbrieven van gevleide koningen, maar in 
het bezit van en wonen op voorvaderlijke vaste goederen. [...] Vrij [...], dat 
eerst de edele inborst van iemand van goede geboorte aanduidde, wijzigde 
zich in onze taal tot het kenmerk van den man, die geene andere slavernij 
kent dan die der wet. De taal, die in de wijzigingen harer beteekenissen 
het uitvloeisel der nationale ondervinding is, drukt hier het zegel op 
de oude waarheid, dat de vrijheid de dochter en de moeder der edelste 
gevoelens in den mensch is [...]. [...] Wie zoo de taal weet te lezen, zal in 
haar de geschiedenis der lotgevallen, gebruiken, en begrippen van het 
volk, dat die taal vormde, als eenen onfeilbaren spiegel terug vinden.

189  Edel (Ags. ethel erfdeel, landgoed, vaderland. Fris. Ethel (voorvaderlijke of erf-goede-
ren).
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In het Lexicon Frisicum geeft Halbertsma s.v. edel (vergelijk het citaat hierboven) 
na het simpele Latijnse equivalent ‘nobilis’ de uitleg ‘i.e. ex prosapia nobili 
natus’ (uit een edele familie geboren), waarna hij kolommen lang uitweidt over 
de oude Friese adel (937). Bij ÆNJELIER gaat Halbertsma wel heel ver bij het 
geven van encyclopedische informatie. Mogelijk is hij daarbij beïnvloed door 
zijn eigen ervaringen in het museum van Dresden, waar hij een door Rembrandt 
gemaakt schilderij van diens Friese vrouw Saskia van Uilenborgh moet hebben 
gezien, waarop ze is afgebeeld met een anjelier. Of hij daarop de mededeling 
baseert dat de anjelier een door de voorvaderen geliefde bloem is, die overal in 
Friesland door moeders en meisjes bewonderd wordt, is onduidelijk:

ÆNJELIER, cg. dianthus caryophyllus. Nl. anjelier, Sax. n. filet, Hd. nelke, 
Gal. oeillet, clou de giroffle, Brabanti boreales ginoffel. Hol. (Kil.) “angheliere, 
angier, Hol. j. ghenoffel.” - Flos patribus adamatus et ubìvis in Frisia a 
matribus et virginibus summa cura cultus. Pictor Rembrandt suam 
uxorem, (Saske van Ulenborgh) Frisiam ex meliore loco natam, venustis 
et dulcibus vultibus fæminam, plus semel imitatus est dextra tenentem 
dianthum caryophyllum; cujus vide specimen egregium in tabula No. 
1160 musæi regii Dresdæ190

Bij het lemma drink-hoarn (740) vinden we alleen maar een omschrijving van 
de Engelse tegenhanger a drinking-horn, maar dat gemis wordt ruimschoots 
goedgemaakt door de bijna een kolom lange encyclopedische toelichting. 
Halbertsma weidt daarin uit over vorm, materiaal, achtergrond en gebruik van 
de ‘drinkhoorn.’
S.v. brilloft, brulloft (494-498) kan de lezer zich kolommen lang vermaken met 
allerlei bijzonderheden omtrent bruiloft en huwelijk. Halbertsma beperkt 
zich daar niet tot Friesland, hij maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld Texel, 
Den Helder en Wieringen.

8.9 Semantische labels
Beperkingen op de bij een lemma gegeven betekenissen kunnen worden 
aangegeven door zogenaamde labels. In het Lexicon Frisicum bestaan labels 
altijd uit tekst. Er worden in het Lexicon Frisicum maar een beperkt aantal 
semantische labels gebruikt, en, net als in de meeste woordenboeken, worden 
ze niet consequent toegepast. 

190  AENJELIER dianthus caryophyllus (Lat. Plantennaam) [...] de Noord brabanders [zeg-
gen] ginoffel. [...] Een bloem die bij onze voorouders geliefd was en overal in Friesland door 
de moeders en de meisjes met de grootste zorg gekweekt werd. De schilder Rembrandt heeft 
zijn vrouw (Saske van Ulenborgh) een Friezin van goede komaf, een vrouw met bekoorlijke en 
lieve trekken, meer dan eens afgebeeld met in haar rechterhand een anjelier; een uitstekend 
voorbeeld ervan is te zien op afbeelding 1160 van koninklijk museum in Dresden.
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8.9.1 - Figuurlijk
De labels die Halbertsma het vaakst gebruikt zijn figurate en tropice, die we beide 
kunnen vertalen als ‘figuurlijk.’191 Soms geldt het label voor de betekenis van 
een als lemma gepresenteerde uitdrukking, zoals bij ‘n bân yn it liif (304), maar 
meestal gaat het om een figuurlijke betekenis van een lemma. Bij BAES wordt de 
figuurlijke betekenis pas gegeven bij een herhaling van het lemma. S.v. flau-byttsjes 
(hapjes tussendoor tegen de (geeuw)honger) volgt de figuurlijke betekenis na de 
puntkomma die de voorafgaande betekenis afsluit, bij flæsk-blók (vleesblok) volgt 
de figuurlijke betekenis (dikke vrouw) na de door een punt afgesloten betekenis.

BAES, cg. herus opifex, opificii imperator. pl. bazen, F.b. bâz, m. Joh. 4. 
Timmer-baes, faber lignarius. F.b. temmar-bâz, ibidem. Valet præcipue eos 
qui artes sellularias exercent eisque præsunt. […] - Baes, figurate, primus 
inter pares
‘n bân yn it liif, tropice, sensus rigidi sive adstricti quid in iliis (304)
flæsk-blók, n. trunci pars serrata in qua lanius cæsum animal articulatim 
comminuit. Tropice, femina oboesa (402)
flau-byttsjes, pl. offulæ contra deliquinum animi et oscitationem languentis; 
figurate, bellaria mensarum secundarum192 (357)

8.9.2 - Eufemistisch en schertsend
Halbertsma gebruikt het label ‘per euphemismum’ veel bij woorden met een 
seksuele lading. Ook hier zien we dat het label op verschillende manieren en op 
verschillende plaatsen gepresenteerd wordt:

ÆRS, éars, cg. podex, anus; si de virgine nubili vel muliere sermo est, per 
euphemismum, anus et cunnus, simul.

191  Pinkster (2003):
- tropus, 1. (postklass.) (retor. t.t.) beeldspraak; 
- tropicus, [...] (Gr. leenwoord) omkerend; 
- figura, 6. (retor. t.t.) retorische figuur, uitdrukking; figuratio, 1. vorming, voorstelling; 2. 
vorm; 3. (postklass.) weergave, beschrijving. 
Lewis and Short (1879):
- Tropicus [...] Adv.: tropice, figuratively
Figurate komt 227 keer voor in het Lexicon Frisicum, tropice 83 keer.
192  BAES een heer-ambachtsman, leider van het werk. [...] Timmer-baes timmer- man. 
[...] Het geldt vooral voor hen die zittende beroepen uitoefenen en zulke arbeiders leiding 
geven. [...] Baes, figuurlijk: eerste onder zijn gelijken.
Bân yn it liif, figuurlijk, een stijf of knellend gevoel in de ingewanden.
Flaesk-blok, een afgezaagd stuk van een boomstam, waarop de slager een gedood dier in 
stukken verdeelt. Figuurlijk, een dikke vrouw.
flau-byttsjes, hapjes tegen afnemende geestkracht en het geeuwen van verveling; figuurlijk: 
de schoteltjes van het nagerecht.
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bithjinning, cg. famulatus; per euphemismum, concubitus, ut Lat. officium, 
concubitus, apud Ovidium, proprie officii præstatio (363).
heál-broar, frater uterinus, frater ejus qui eundem habet patrem sed diversam 
matrem, vel eandem matrem sed diversum patrem. Per euphemismum, 
mentula (522).
gedûnte, gedoente cg. negotium. Ik wol mei lótjen nin gedoente hawwe, nihil 
negotii mihi esse volo cum aleatoribus. Foártjirmery is ien raer gedoente, 
spectrorum strepitus miræ res sunt. Amr. dunt et gidunt, quod agunt 
homines. Joh. 101. - Gedoente, per euphemismum, menstrua feminarum193 
(809).

Het label ‘ironice’ komt maar één keer voor in het Lexicon Frisicum, het label 
‘jocose’ maar een paar keer vaker. S.v. briede (broeden) valt op dat Halbertsma 
ervoor gekozen heeft om de humoristische betekenis in een apart lemma te 
geven. S.v. bæd-wærmer wordt alleen de figuurlijke en humoristische betekenis 
gegeven. Voor de letterlijke betekenis moet de gebruiker het lemma bædpanne 
opzoeken. 

beulk-wurtel, F.o. raphanus sativus; ironice ita dicitur planta quod citat 
ructus. […] (550)
briede, ( jocose) exonerare ventrem, tropice, pro gallina incubante ovis (509) 
buk-laper, cg. chirurgus, medicus; jocose dictum, proprie, resarcitor ventris 
(543)
bæd-wærmer, cg. idem quod bædpanne. Ang. warmingpan. Bæd-waermer, 
figurate et jocose, ætate florente ancilla194 (197)

193  AERS, het achterste, de anus; als er sprake is van een huwbaar meisje of een vrouw, 
betekent het anus en vagina samen. 
Bithjinning bediening; als eufmisme voor de copulatie, zoals het Lat. officium, copulatie, bij 
Ovidius, letterlijk officii praestatio, het verrichten van de copulatie.
heal-broar, broer van dezelfde moeder (uit dezelfde uterus/baarmoeder), een broer van hem 
die dezelfde vader heeft maar een andere moeder, of dezelfde moeder maar een andere 
vader. Eufemistisch voor penis. 
gedûnte bezigheid. Ik wol mei lótjen nin gedoente hawwe, ik wil niets te maken hebben met 
dobbelaars.
Foártjirmery is ien raer gedoente, het gehuil van spoken is een wonderlijke zaak. Dunt et gidunt: 
wat de mensen doen. - Gedoente, eufemisme, menstruatie.
194  beulk-wurtel, raphanus sativus (plantennaam); ironisch wordt de plant zo genoemd 
omdat hij boeren opwekt. 
briede, (grappig) de buik overbelasten, als uitdrukking, voor een kip die op de eieren zit.
buk-laper, chirurg, dokter, schertsend gezegd, letterlijk dichtnaaier van de buik. 
baed-waermer, hetzelfde als baedpanne. [...] Figuurlijk en schertsend, een meisje in de bloei 
van haar jaren.
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8.9.3 - Verouderd
Halbertsma geeft in de betekenisafdeling van enkele Oudfriese lemmata en 
van het jongere lemma DUIT, een munt, in feite aan dat het lemma, en niet 
een bepaalde betekenis, verouderd is:

ACHTA, ACHTIA, ECHTA, v.a. F.v. persequi, in judicium ducere; nunc 
obsoletum verbum;
BIRAVIA, vb.a. F.v. spoliare. Inter Frisios nunc obsolevit.
DUIT, cg. parva moneta cuprea, nunc obsoleta, quæ valebat octavam 
partem stuveri195

8.9.4 - Domein
Heel zelden verschijnt een domeinlabel in de betekenisafdeling. Met een 
domeinlabel wordt aangegeven dat een betekenis slechts geldt voor een 
bepaald vakgebied, in de volgende voorbeelden is dat de scheepvaart:

bûch-spriet, cg. antenna dolonis ante proram; tropice, mentula. Phrasis 
nautica (540).
dwærs-driuwe, vb.a. idem. Phrasis nautica196 (811).

8.10 Conclusie
Halbertsma gaat bij het beschrijven van betekenissen in het Lexicon Frisicum 
niet volgens een vast stramien te werk. Zijn woordenboek voldoet zeker niet 
aan de reeds in 1812 door de Duitse classicus Franz Passow geformuleerde 
principes van de historische lexicografie197: 

Das Wörterbuch soll [...] die Lebensgeschichte jedes einzeln Wortes in 
bequem geordneter Ueberschaulichkeit entwerren: es soll Auskunft 
geben, wo und wann ein jedes [...] zuerst gefunden werde, in welchen 
Richtungen es sich fortbildete, welche Veränderungen es in Hinsicht auf 

195  ACHTA [...], vervolgen, voor het gerecht brengen; nu een uitgestorven woord;
BIRAVIA, beroven. Onder de Friezen is het in onbruik geraakt.
DUIT, een klein koperen muntstuk, nu in onbruik geraakt, dat het achtste deel van een 
stuiver waard was. 
196  bûch-spriet, spriet waar de fok aan zit, vooraan de steven; als uitdrukking: penis. Een 
zeemansterm.
Dwaers-driuwe, Hetzelfde . Een zeemansterm.
197  Halbertsma bezat de vierde editie van Passows Handwörterbuch der griechischen Sprache: 
nebst einem Anhange (1831). De bewuste passage is daarin te vinden op p. XXVII. Halbertsma 
heeft die niet onderstreept of anderszins gemarkeerd. Op andere plaatsen in het betref-
fende voorwoord heeft Halbertsma wel passages of zinnen onderstreept of gemarkeerd. Het 
is dus wel waarschijnlijk dat hij de passage heeft gelezen.
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seine Formen oder in der Entwicklung seiner Bedeutung erfahren habe, 
endlich um welche Zeit es etwa aus dem Gebrauche verschwinde und 
durch ein andres ersetzt oder verdrängt werde

Het is zonder meer wel zo dat Halbertsma bij het verklaren van de betekenis 
van de lemmata allerhande op zichzelf nuttige methoden toepast, maar het is 
ook zo dat hij dat niet systematisch doet. 
Gezien Halbertsma’s ideeën over etymologie en het belang dat hij hecht aan de 
etymologie in een nieuw Nederlands woordenboek, mag men verwachten dat in 
het Lexicon Frisicum veel werk gemaakt wordt van het bepalen van de oorsprong 
en de geschiedenis van de lemmata. In artikelen als ARNST, BARN en earmoed 
is dat ook zeker het geval. Men zou kunnen zeggen dat deze artikelen helemaal, 
of grotendeels, in dienst staan van de betekenisverklaring van de respectieve 
lemmata. In dat opzicht is Halbertsma’s aanpak te vergelijken met die van 
Grimm (Reichmann 1991). Het lijkt hem in het Lexicon Frisicum vaak te gaan om 
de inhoudelijke samenhang tussen de betekenissen in het Fries, de dialecten en 
historische variëteiten van het Fries en andere Germaanse en Indogermaanse 
talen. Maar het moet gezegd worden dat hij dat bij lange na niet zo consequent, 
duidelijk en uitgebreid doet als Grimm. De etymologische component is in veel 
artikelen vaak maar heel beperkt. In die gevallen is het niet vol te houden dat 
de betekenisomschrijvingen ondergeschikt zijn aan, of in dienst staan van, de 
etymologische en taalhistorische uitgangspunten van het woordenboek. Wie 
denkt dat Halbertsma in etymologisch ‘magere’ artikelen meer werk maakt van 
de betekenisomschrijvingen, komt bedrogen uit. Ook hier volstaat hij vaak met 
het geven van Latijnse heteroniemendefinities, waardoor hij zijn gebruikers 
regelmatig in de kou laat staan (zie ook hoofdstuk zes). Zijn criticasters hebben 
een punt met hun aanmerkingen op de metataal en de gevolgen daarvan voor de 
betekenisomschrijvingen, ook al hebben ze zich wellicht te weinig rekenschap 
gegeven van het feit dat het Lexicon Frisicum meer een etymologisch, taalhistorisch 
woordenboek is dan een betekeniswoordenboek.
Een enkele keer lijkt Halbertsma zich bewust te zijn van de verwarring die 
Latijnse heteroniemen kunnen veroorzaken. Het Noord-Friese lemma 
EDDRAGH omschrijft hij bijvoorbeeld als ‘sobrius’ (nuchter, niet dronken), 
maar hij vervolgt direct daarna met de verduidelijking ‘i.e. haud ebrius’ 
(geenszins beschonken). Die verduidelijking heeft alleen zin om verwarring 
met de metaforische betekenissen van sobrius, namelijk ‘matig, ingetogen’ en 
‘bedachtzaam, verstandig’, te voorkomen. Halbertsma draaft een beetje door 
wanneer hij tenslotte, blijkbaar om alle twijfel uit te sluiten, nog toevoegt dat 
‘jejunus’ (nuchter, met een lege maag) in het Noord-Fries in het algemeen 
aaftrang is. Zijn sterke drang tot associëren heeft hier ten onrechte de overhand 
gekregen, geen enkele gebruiker zal na de toelichting op ‘sobrius’ immers nog 
twijfelen aan de betekenis van het lemma.
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9 Voorbeelden in het Lexicon Frisicum

9.1 Inleiding
In het begin van de negentiende eeuw moesten woordenboeken zich meer 
en meer houden aan de eisen van de filologische wetenschap, wat inhield 
dat ‘Beispielbelege’ van toegevoegde waarde werden. Een woordenboek 
met wetenschappelijke pretenties ‘konnte spätestens seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts […] auf bibliographisch korrekt nachgewiesene Belege auf 
der Grundlage zitierfähiger Textausgaben nicht verzichten’ (Haß-Zumkehr 
2001:37). Haß-Zumkehr behandelt Duitse woordenboeken, maar wat ze zegt, 
is toepasbaar op woordenboeken in een bredere (West-)Europese context. Ik 
onderzoek hoe Halbertsma denkt over lexicografische voorbeelden en hoe hij 
zelf gebruik maakt van voorbeelden in het Lexicon Frisicum. Waar dat relevant 
is, maak ik vergelijkingen met de oudere fasen van het WNT en het DWB. 
Daarvoor ga ik kort in op wat onder een voorbeeld in een woordenboek 
verstaan moet worden en op de functies die voorbeelden kunnen hebben.

9.2 Lexicografische voorbeelden
Een lexicografisch voorbeeld wordt meestal omschreven als een tekst die 
het beschreven woord (lemma) een context biedt (vergelijk bijvoorbeeld 
Hermanns (1988), Harras (1989) en Moerdijk (1994)). Alle drie geven ze criteria 
om te bepalen wat een lexicografisch voorbeeld tot een goed voorbeeld maakt. 
Hermanns en Harras geven aan dat het hier om ‘Wünschbarkeiten’ gaat en 
dat de criteria elkaar soms tegenspreken. Ik ga hier verder niet op in, omdat 
de kwaliteit van voorbeelden in dit hoofdstuk slechts zijdelings aan de orde 
komt.
Jacob Grimm stelt in 1860 dat de Duitse gebruikers van het DWB die de Latijnse 
betekenisomschrijvingen in dat woordenboek niet begrijpen, zonder moeite 
de betekenis van een woord uit de rijkelijk aanwezige voorbeelden op kunnen 
maken. Sterker nog, in een woordenboek met veel, op betekenis geordende, 
voorbeelden, zoals het DWB nastreeft, zijn betekenisomschrijvingen eigenlijk 
helemaal niet nodig (Kirkness 1980:210). Grimm overdrijft misschien een beetje, 
maar dat lexicografische voorbeelden van eminent belang zijn, staat buiten kijf. 
Haß-Zumkehr (2001:35) noemt voorbeelden en citaten zelfs het belangrijkste 
onderdeel van een woordenboek, want ‘sie können unter der Hand nahezu alle 
anderen Arten von Informationen gleichzeitig vermitteln.’ De informatie in de 
voorbeelden is impliciete informatie, voorbeelden maken vaak iets duidelijk 
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‘was man kaum klar sagen kann.’ Ook Moerdijk (1994:97) benadrukt het grote 
belang van citaten wanneer hij het ‘litteraire citaat’, dat overigens ook uit niet-
literaire bronnen kan komen, ‘de ziel’ van het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal noemt.
Moerdijk (1994:96) onderscheidt vijf verschijningsvormen van lexicografische 
voorbeelden in het WNT, waarvan ik er hier drie noem, namelijk 

citaten: uit bepaalde bronnen gehaalde ‘afgebakende tekstpassages met 
het betreffende woord in zijn context’
woordenboekcitaten of definitiecitaten: ‘citaten uit woordenboeken, 
encyclopedieën e.d. die bestaan uit een trefwoord en een 
betekenisdefinitie’
poëmen: ‘door een redacteur zelf gemaakte of opgetekende voorbeelden 
van het gebruik van een woord’

Moerdijk (1994:98) noemt als functies van voorbeelden in het WNT ‘staving 
en toelichting van alle gemaakte onderscheidingen’, het aan het licht brengen 
van ‘allerlei schakeringen in het gebruik van het woord’ en de mogelijkheid 
voor de gebruiker om ‘alle informatie die de lexicograaf geeft, aan het eigen 
gebruik te toetsen of er extra informatie aan te ontlenen die de redacteur niet 
afzonderlijk heeft vermeld.’
Lexicografen kunnen hun voorbeelden ook gebruiken om het taalgebruik van 
de lezers positief te beïnvloeden. Haß (1991:545-548) toont aan dat de Grimms 
met het DWB niet louter descriptieve bedoelingen hadden, maar ook, door 
‘die vorlage anschaulicher beispiele’, de liefde voor ‘einheimischen literatur’ 
op wilden wekken (DWB 1, XIII). Matthias de Vries wilde ‘de taalgebruiker 
bewegen om het taal- en woordgebruik van oude schrijvers en dichters na te 
volgen, de zuivere imitatio’ (Wortel 1998:199). In het verlengde hiervan ligt de 
‘Urbild-Tradition’, die halverwege de 17de eeuw uitgaat van het taalpedagogisch 
concept van Comenius. Voorbeelden zijn het uitgangspunt van de lexicograaf 
geworden en geven tegelijkertijd belangrijke betekenisinformatie voor de 
gebruiker. In dit concept zijn ‘Bedeutungs“definitionen” gegenüber den 
Beispielen immer defizitär’ (Haß 1991:548-550). Haß haalt in dit verband een 
in 1846 uitgesproken wens van Wilhelm Grimm aan, waaruit blijkt dat hij 
hoopt dat het het DWB zal lukken om door de gekozen citaten de betekenis 
van een woord helemaal duidelijk te maken, want alleen met een definitie 
kan dat niet. Dat past volgens Haß (1991:550-551) ook in zowel Jacob Grimms 
‘Sprachgeist-Begriff ’ als in zijn opvatting van ‘Urbegriff ’, dat zonder citaten 
nooit weergegeven zou kunnen worden. Haß (1991:551) ziet in het DWB een 
samengaan ‘einer humanistisch-bildenden (Vorbild-Imitatio) und einer 
neuplatonischen-pädagogischen (“Urbild”) Tradition des Beispiels.’ In de 
verlichtingsfilosofie ligt de waarde van voorbeelden in het illustreren van 
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een ‘Regel, die unabhängig von Beispielen nach den Gesetzen der Vernunft 
aufgestellt worden ist.’ Het begrijpen van de regel staat centraal, een voorbeeld 
is slechts een afgeleide, voor didactische doeleinden geconstrueerd. Bij de 
Grimms speelt de illustratio-traditie in ‘der frühen Programmatik’ geen rol 
(Haß 1991:551-552). De illustratio-traditie zien we wel bij ‘M. de Vries […] daar 
waar hij zich voorstelde dat elke betekenis ‘waar het noodig is’ zou worden 
‘opgehelderd en als het ware aanschouwelijk gemaakt door de vermelding van 
die spreekwijzen waarin zij gewoonlijk voorkomt’ (Wortel 2002:1). 

9.3 Halbertsma over citaten
Uit zijn correspondentie met Matthias de Vries over het WNT (zie hoofdstuk 
16) blijkt dat Halbertsma bij verschillende gelegenheden zijn gedachten 
heeft laten gaan over aard en functie van lexicografische voorbeelden. Op 4 
oktober 1854 schrijf hij dat hij het met De Vries eens is dat het WNT ‘niet is 
een toets van dichterlijke waarde, maar een exposé van den staat der taal in den 
mond haren hoofdorganen.’ Met ‘hoofdorganen’ bedoelt hij vooraanstaande 
schrijvers, in dit geval de door hem zo bewonderde Van Harens. Op 11 februari 
1867 complimenteert Halbertsma De Vries in een brief met de keus van zijn 
bronnen. Doordat De Vries in het WNT citeert uit het werk van iemand als 
‘Juffrouw Wolf ’ en enkele anderen, zullen de mensen nog 

over twee eeuwen volkomen weten, hoe wij met elkander hebben 
gesproken. Voor hun en de zeer weinigen, die hun gelijken, geef ik u 
den ganschen troep onzer hedendaagsche would be genien, zo in dicht 
als prosa, gene sent. Dezen geven een geheel valsch denkbeeld van den 
genius onzer taal; hunne gewrongene phraseologie, hunne gepronkte 
flauwiteiten en lafheden, hunne gemaakte pathos, sluiten natuur als eene 
plompe boerin buiten, en vinden geen anderen grondslag, dan hunne 
pedante door het domme publiek bewierookte wansmaak.

Halbertsma realiseert zich dat het moeilijk is om geschikte citaten te kiezen: 
‘Het summum zoude zijn, dat elk citaat, terwijl het de zegswijze exemplificeerde, 
eene edele waarheid of geestigheid in hield van een edelen schrijver.’ Hij 
verwijst naar het Dictionary of the English Language van Samuel Johnson (1755) 
om zijn punt duidelijk te maken. Hoewel dat ‘in menig opzicht een model (is), 
hoe een Lexicon niet moet zijn, zijn honderden zijner citaten [...] met dat doel 
gekozen, en daartoe was hij in staat, omdat hij alle uitmuntende schrijvers 
zelf had gelezen, en met zijnen klassieken en gezuiverden smaak ook zelf had 
uitgekozen.’ Weer spreekt Halbertsma zich uit voor citaten uit het werk van 
vooraanstaande schrijvers, wat bij hem vooral schrijvers lijken te zijn die de 
natuur, i.e. de natuurlijke taal, niet buitensluiten. Hij benadrukt daarbij het 
belang van de belezenheid van de lexicograaf.
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Halbertsma’s ideale citaat is dus afkomstig uit het werk van een edele schrijver, 
bevat een ‘edele waarheid of geestigheid’ en exemplificeert een zegswijze. Met 
zijn voorkeur voor vooraanstaande schrijvers en zijn ideeën over het weren van 
‘would-be genieën’ spreekt hij zich in feite uit voor een normatief woordenboek, 
met voorbeelden-imitatio. Hij zegt echter ook dat een citaat de zegswijze moet 
exemplificeren, oftewel het ideale voorbeeld is ook een voorbeeld-illustratio. 
Halbertsma’s gebruik van de term ‘zegswijze’ is enigszins verwarrend. Ik 
neem aan dat hij hier met ‘zegswijze’ niet ‘vaste idiomatische verbinding van 
woorden’ (WNT) bedoelt, maar zoiets als ‘wijze van zeggen’ = ‘gebruikswijze’ 
van het betreffende woord (lemma). Hij laat zich niet uit over welke informatie 
een citaat precies moet geven.
Halbertsma zegt niet expliciet dat de citaten van de ‘edele’ schrijvers ook 
een precieze bronvermelding moeten hebben, het is dus onduidelijk of hij 
ook een verificatiefunctie toekent aan lexicografische voorbeelden in het 
WNT. Bijna 30 jaar eerder heeft hij kritiek op het woordenboek van Johnson 
(editie Todd), waaruit men kan opmaken dat hij wel degelijk belang hecht 
aan de verificatiefunctie. Hij betreurt namelijk niet alleen de onvolledige 
bronvermelding in dat woordenboek, hij gebruikt ook de term ‘bewijzen’ voor 
citaten: ‘Johnson en zijn corrector Todd, beiden, hebben eenvoudig weg vergeten 
de plaats van den Schrijver aan te duiden, waaruit zij hunne bewijzen aanhalen. 
Er staat eenvoudig Thompson, Shakespeare in dat of dat stuk, zonder wijders’ 
(Halbertsma 1835b:402). Grimm vond een precieze opgave van de vindplaats 
van zijn citaten overigens ook niet nodig (Wortel 1998:195) en De Vries weigert 
om de aanhalingen in het WNT als ‘bewijsplaatsen’ te beschouwen (Wortel 
1998:195-196), wat past in de oorspronkelijke opzet van het WNT als eigentijds 
woordenboek met een terugblik in het verleden.

9.4 Latijn
Om zijn doelgroep optimaal te bedienen heeft Halbertsma gekozen voor 
het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum (zie hoofdstuk 6). De Latijnse 
vertaling van de lemmata is echter vaak ambigu of bij benadering. Als 
gevolg daarvan zijn goed gekozen en goed vertaalde voorbeelden eigenlijk 
onontbeerlijk. De voorbeelden zouden alle ambiguïteit op moeten heffen en 
de gebruiker zou er bovendien van verzekerd moeten zijn dat de voorbeelden 
alle betekenissen dekken. Vaak voldoet het Lexicon Frisicum niet aan die eisen. 
Vergelijk bijvoorbeeld het artikel BISCEADIGJE, ‘beschadigen’, dat verklaard 
wordt als ‘nocere, lædere.’ Het Latijnse noceo heeft de volgende betekenissen: 
‘schade toebrengen aan, schaden; hinderlijk zijn; afbreuk doen (aan)’, en laedo 
kan betekenen: ‘beschadigen, schade toebrengen aan, verwonden, pijn doen; 
(metaf.) schenden; beledigen, kwetsen.’ Beskeadigje (moderne spelling) kan alle 
genoemde betekenissen hebben, maar het ene modern Friese voorbeeld dat 
Halbertsma geeft, namelijk: ‘Di storm hat di diken biscéadige’, dekt slechts de 
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betekenis ‘beschadigen, schade toebrengen aan.’ Het artikel BISCEADIGJE is 
bepaald geen uitzondering. Halbertsma heeft in het Lexicon Frisicum duidelijk 
niet optimaal gebruik gemaakt van voorbeelden om alle betekenisnuances van 
de lemmata aan te geven.

9.5 Voorbeelden in het Lexicon Frisicum
Wanneer we Tjalling mogen geloven, dan heeft de gebruiker in ieder geval 
over de voorbeelden in het Lexicon Frisicum niets te klagen. Het Lexicon Frisicum 
vormt volgens hem in elk opzicht malse lectuur. Bij het doorbladeren van het 
boek zal de lezer zien dat elk trefwoord is geïllustreerd met voorbeelden, voor 
het grootste deel door zijn vader zelf bedacht, waarvan sommige behagen door 
speelsheid en schoonheid, andere door de zwaarte van de frasen als naalden 
in de geest beklijven. Nu eens gebruikt hij een toelichting uit de oudheid 
der Friezen, dan weer illustreert hij met hedendaagse gewoonten en zeden198 
(Halbertsma 1872:IX-X, zie p. 266).
Lang niet alle modern Friese voorbeelden zijn overigens door Halbertsma zelf 
bedacht. S.v. het Noord-Friese EALT, heeft hij bijvoorbeeld niet alleen de definitie 
‘kneten, auch im Klei oder Schmuß waten’ uit Johansen (1862:39) in het Latijn 
vertaald199, maar hij houdt er ook een modern Friese voorbeeldzin aan over: ‘yn 
‘e klaei umwàdje.’ S.v. het eveneens Noord-Friese ÆJK vertaalt Halbertsma Dat æjk 
as ma fal niet alleen in het Fries, di merrie is mei fóale, maar ook in het Engels, The 
mare is in foal. Ook Oudfriese en zelfs Engelse (en anderstalige) citaten worden 
in het Lexicon Frisicum in het moderne Fries vertaald. 
Tjallings bewering dat elk trefwoord is geïllustreerd met voorbeelden, is 
overdreven. Er zijn in het Lexicon Frisicum genoeg lemmata te vinden die 
het zonder voorbeeld moeten doen, waarbij de Oud-, Noord- en Oost-
Friese lemmata een meerderheid vormen. Modern Friese lemmata hebben 
gemiddeld de meeste voorbeelden, maar het aantal voorbeelden per artikel 
varieert nogal.

9.6 Poëmen
Wat s.v. BISCEADIGJE opvalt, is dat er geen bronvermelding bij het voorbeeld 
wordt gegeven. Dat is niet alleen in tegenspraak met wat we volgens Haß-

198  In de originele Latijnse tekst: ‘Quum enim his nihil aridius excogitari possit, in patris 
lexico omnia succi plena sunt. Ubicunque librum evolveris singulas voces illustratas inve-
nies exemplis maximam partem ab ipso excogitatis, quorum alia sale et venustate delectant, 
alia gravitate praeceptorum quasi aculeos in mente relinquunt. Modo capita ex antiquitate 
Frisiorum illustrat, modo usus et mores eorum hodiernos exponit.’
199  Eigenlijk is dat dus een zogenaamd definitiecitaat, behorend tot de ‘informatieve’ 
citaten, citaten die óver het woord gaan. Citaten die het woord in zijn natuurlijke context 
bevatten, afkomstig uit zowel literaire als niet-literaire bronnen, worden ‘interpretatieve 
citaten’ genoemd (Moerdijk 1998:157).
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Zumkehr (2001:37) van een wetenschappelijk woordenboek in de negentiende 
eeuw mogen verwachten, maar zeker ook met Halbertsma’s negatieve 
uitspraken over Johnsons woordenboek. De meest waarschijnlijke reden voor 
het ontbreken van een bronvermelding is dat het hier helemaal niet een citaat 
betreft. Tjalling Halbertsma zei al dat zijn vader heel veel voorbeelden zelf 
heeft bedacht. Hij moet daarbij vooral gedacht hebben aan eigentijds Friese 
voorbeelden. Halbertsma moest wel zelf voorbeelden bedenken, omdat hem 
tamelijk weinig contemporaine teksten ter beschikking stonden. Het kan 
zijn dat Halbertsma het materiaal dat er was ongeschikt achtte, maar het is 
ook mogelijk dat hij simpelweg geen gelegenheid had om het materiaal te 
excerperen. Hoe dan ook, we vinden in het Lexicon Frisicum slechts sporadisch 
verwijzingen naar eigentijdse schrijvers. In het Lexicon Frisicum komen vreemd 
genoeg ook geen citaten voor uit de verschillende door Halbertsma en zijn 
broers geschreven taalbevorderend bedoelde uitgaven van De lapekoer fen Gabe 
Skroor, noch uit ander werk van de Halbertsma’s. 
Het leeuwendeel van de negentiende-eeuws Friese voorbeelden bestaat uit 
poëmen. Halbertsma’s lezers moeten zich dus wat het moderne Fries betreft 
noodgedwongen vaak alleen op Halbertsma verlaten. Volgens Moerdijk 
(1994:97) zijn poëmen in het WNT ‘in feite als een soort “surrogaatcitaten” 
te beschouwen.’ Dat klinkt negatief, maar op pagina 115 schrijft hij dat 
‘voorbeeldzinnetjes of kleinere syntactische gehelen als woordgroepen’ uit 
andere woordenboeken ‘functioneel niet van gewone citaten (verschillen)’ 
en dat ze in beginsel in het WNT ‘dan ook als zodanig behandeld’ zijn. Die 
voorbeeldzinnetjes en woordgroepen zullen naar ik aanneem vaak geen 
andere bron hebben dan de betreffende woordenboeken zelf. Men zou daarom 
kunnen zeggen dat ze in het WNT van ‘surrogaatcitaat’ opgewaardeerd worden 
tot ‘gewoon citaat.’
Het voordeel van poëmen is dat ze naar de doelgroep toe kunnen worden 
geschreven. Het is niet bekend of Halbertsma daarover heeft nagedacht, maar 
het zal lastig voor hem zijn geweest om te bepalen of en wat voor voorbeelden 
de doelgroep nodig had. Voor niet-Friestalige gebruikers hebben voorbeelden-
imitatio niet veel zin. Omdat er in het geval van poëmen geen sprake kan 
zijn van voorbeelden-verificatio, lijkt Halbertsma zijn doelgroep voor het 
moderne Fries slechts voorbeelden-illustratio te kunnen bieden, bijvoorbeeld 
om morfologische, syntactische en/of collocationele eigenschappen van de 
woorden mee aan te geven. Het is echter de vraag of de doelgroep daarop 
zat te wachten. Het is tevens de vraag of Halbertsma zijn poëmen bewust 
voor dat doel gebruikt heeft. Soms geeft hij bijvoorbeeld wel onregelmatige 
werkwoordsvormen in poëmen, maar hij geeft vaker (gedeeltelijke) paradigmata 
in de kop van artikelen van werkwoorden (ÆSKJE, BERGJE en DWAEN) en van 
zelfstandige naamwoorden (BOAT en DUUF). S.v. ængje (17) zet Halbertsma 
poëmen in om een syntactisch verschijnsel te bespreken, iets dat in het Lexicon 
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Frisicum zelden voorkomt. Hij zegt daar dat de Friezen van actieve werkwoorden 
met de connotatie ‘verdriet, problemen, zorgen’, etc. graag onpersoonlijke 
werkwoorden maken: ‘Frisii amant verba activa ægritudinem notantia vertere 
in impersonalia; ex. gr. my freest noch foár forthriet. […] my sorget ib.’
Een mooi voorbeeld-illustratio vinden we s.v. BIN (‘bun’), waar Halbertsma 
na de afkorting ‘ex. gr.’ (exempli gratia), de betekenis exemplificeert met het 
poëem ien bin scylfisk, kærsen, prommen, zonder Latijnse vertaling overigens, en 
daardoor wel weer een stuk minder nuttig. Veel van Halbertsma’s poëmen geven 
wel nuttige informatie over de diverse lemmata. S.v. barge-fel, (‘varkenshuid’) 
(151) zien we bijvoorbeeld een relevant figuurlijk gebruik van het lemma: Hy 
hat it bargefel oan, hij is kwaad. Typerend voor Halbertsma’s overal opduikende 
associërende manier van werken is dat hij hier ook de vergelijking Hy is sa 
lilk az ien baerch geeft, die wel dezelfde betekenis heeft, maar s.v. BAERCH 
thuishoort en hier dus niet als voorbeeld beschouwd kan worden. Het komt in 
het Lexicon Frisicum opvallend vaak voor dat poëmen geen vorm van het lemma 
bevatten. Zo verschijnen modern Friese poëmen ook wel bij modern Friese 
equivalenten van Noord-, Oost- of Oudfriese lemmata. S.v. het Noord-Friese 
ACHTERN, bijvoorbeeld, waarbij na de modern Friese equivalenten nochtern, 
nofteren (‘nuchter’) het poëem Yn it nochteren kruden ynnimme wordt toegevoegd, 
terwijl een Noord-Fries voorbeeld ontbreekt. Het komt ook voor dat bij een 
modern Fries lemma wel een Oudfries voorbeeld wordt gegeven, zonder 
bronvermelding overigens, maar geen poëem: ARGLIST, […] F.v. al thing sonder 
arg ende list.
Halbertsma gebruikt poëmen incidenteel ook om aan te geven wat in het Fries 
niet gebruikt wordt, zie S.v. AST (‘oost’): ‘Myn soan libbet yn di éast, yn di west, 
filius meus commoratur in colonia orientali, occidentali. Yn di suth vel noarth 
non in usu est, quod ibi transportationes nostræ desunt.’

9.7 Citaten
Voor de oudere taalfasen moest Halbertsma uiteraard wel gebruik maken van 
geschreven bronnen, en dat geldt ook voor het Noord- en Oost-Fries. Aan de 
hand van enkele primaire en secundaire bronnen ga ik na hoe hij met zijn 
materiaal omging en met welk doel hij zijn citaten gebruikte.

9.7.1 - Citaten uit primaire bronnen
De belangrijkste auteur uit de periode 1550-1800, nu vaak als Middelfries 
beschouwd, is de door Halbertsma bewonderde dichter Gysbert Japiks (1603-
1666). In het Lexicon Frisicum geeft hij heel vaak slechts een in het werk van 
Japiks gevonden variant van het lemma, zonder dat een precieze vindplaats 
is aangegeven (s.v. BALTE), maar hij citeert ook uit Gysbert Japiks. De citaten 
verschijnen ook regelmatig zonder de (exacte) vindplaats (s.v. eerheftich, kolom 
925). Soms volstaat Halbertsma met een verwijzing naar de plaats waar het woord 
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kan worden gevonden, zonder evenwel de betreffende editie (s.v. bancilce, kolom 
178) of zelfs de deel- en pagina-aanduiding aan te geven (s.v. eársling, kolom 25). 
Ondanks zijn ‘stelregel’ om ‘in het woord des schrijvers, wien ik aanhaal, geen 
jota of tittel te veranderen’ (Halbertsma 1865a:370-371), blijkt dat Halbertsma 
soms een citaat van Japiks nogal vrij aanpast. S.v. éagje (65), bijvoorbeeld, heeft 
hij het origineel, Hy ægt op all’ ljue wirck in dwaen, veranderd in God æg’t op all’ 
ljue wirck ind dwaen; contextueel gezien klopt dat overigens200. 
Op grond van wat hij er in publicaties en handschriften over heeft gezegd, 
mogen we aannemen dat Halbertsma zijn Middelfriese materiaal goed kende. 
Hij heeft ongetwijfeld een groot deel van zijn citaten daaruit zelf gekozen. 
Voor het Oudfriese materiaal is dat laatste minder waarschijnlijk (zie p. 66). In 
Halbertsma’s nalatenschap bevinden zich namelijk enkele handschriften van de 
classicus Ecco Epkema (1759-1832) en er zijn aanwijzingen dat die hem naar een 
aantal specifieke bronnen en zelfs naar specifieke citaten hebben geleid. Van een 
weldoordachte keuze voor het gebruik van juist die citaten is dus geen sprake. 
Epkema heeft Halbertsma niet naar de Friesische Rechtsquellen van Von Richthofen 
(1840a) geleid, een belangrijke primaire bron voor het Oudfries, maar het is niet 
onmogelijk dat Von Richthofens Altfriesisches Wörterbuch (1840b) dat wel heeft 
gedaan (zie hier beneden). Vaak zijn de verwijzingen naar de Rechtsquellen als 
zodanig onherkenbaar, regelmatig gaat het om niet meer dan een pagina- en 
regelnummer (e.g. s.v. BIHELJE, vb.a. acquirere. […] F.v. bihala, aggredi, 494, 
37. 498, 7. Hwaso en hus utwardis bihalt, quisquis domnm [= domum, AD] foris 
occupat, aggreditur201). Halbertsma citeert de Rechtsquellen niet altijd correct.

9.7.2 - Citaten uit secundaire bronnen
Woordenboeken en taalkundige publicaties behoren tot de secundaire 
bronnen voor de lexicograaf. Ik beperk me hier tot enkele woordenboeken en 
taalkundige publicaties die materiaal uit en over Oud-, Noord- en Oostfries 
geven, drie van de brontalen van het Lexicon Frisicum. 
In het Lexicon Frisicum wordt op verschillende manieren naar Von 
Richthofens Altfriesisches Wörterbuch verwezen, maar vaker nog ontbreekt een 
bronvermelding. Bij de trefwoorden AFRETHO, afrethe, die toch letterlijk 
zo in het Altfriesisches Wörterbuch staan, verwijst Halbertsma niet naar dat 
woordenboek en hij neemt niet één van de Oudfriese citaten daaruit over. S.v. 
ATWA neemt Halbertsma twee van de drie voorbeelden uit Von Richthofen 
over en hij verwerkt in dat artikel een aantal woorden die bij Von Richthofen 
als zelfstandig lemma volgen op atwa. Iets anders gespeld, dat wel. De citaten 

200  Het zou kunnen dat Halbertsma Johnson navolgt, die in zijn voorwoord waarschuwt 
dat hij zonder dat aan te geven citaten heeft ingekort en aangepast (Kolb and Kolb 1972: 69).
201  BIHELJE verkrijgen. F.v. Bihala: aanvallen, Hwaso en hus utwardis bihalt, wie een huis 
van buitenaf bezet, aanvalt.
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bij de lemmata vinden we in het Lexicon Frisicum niet terug. Nergens meldt 
Halbertsma iets over zijn bron en nergens neemt hij bronvermeldingen uit het 
Altfriesisches Wörterbuch over. Een kleine steekproef wijst uit dat Halbertsma op 
die manier bij veel meer Oudfriese lemmata schatplichtig aan het Altfriesisches 
Wörterbuch is geweest dan uit het Lexicon Frisicum blijkt.
De Noord- en Oost-Friese woordenboeken en taalkundige publicaties met 
woordenlijsten zijn veelal door veld- en verzamelwerk van de auteurs tot 
stand gekomen. Door die bronnen te gebruiken stelt Halbertsma zich bloot 
aan de mogelijke tekortkomingen daarvan202, maar hij kon niet veel anders. 
Tot Halbertsma’s bronnen voor het Noord-Fries behoort Johansen (1862), een 
grammatica met woordenlijsten en teksten. De woordenlijsten zijn simpel één 
op één Noord-Fries – Duits. De voorbeelden staan vooral in de grammaticale 
delen en de teksten. Halbertsma verwijst naar Johansen met de afkorting ‘Joh.’, 
gevolgd door een paginanummer. Het blijkt dat hij niet altijd de voorbeelden 
uit Johansens woordenlijsten overgenomen heeft (s.v. DULLI), terwijl dat 
vanwege hun geringe aantal best had gekund. Bovendien houdt hij zich niet 
honderd procent aan zijn bron. S.v. eegh-lâng (823) vertaalt Halbertsma zelf 
tussen haakjes het citaat uit Johansen in het Engels en het Fries: bi eegh-lâng 
funjan, (Ang. found along the edge, F. by di igge lâns fuwn). De bedoeling daarvan is 
vrij zeker om de onderlinge relatie tussen de talen aan te geven.
Halbertsma heeft ook gebruik gemaakt van het Friesisches Archiv, dat voor een 
groot deel volgeschreven is door Ehrentraut. In kolom 11 zien we s.v. ebje, […] Ags. 
ebbian, W.o. vb. æb infin. dat watter æbet, F. it wetter ebbet, (maris) aqua recedit, Ang. 
to ebb. E. I. 59, 183, 357, dat Halbertsma zich ook hier niet aan zijn bron houdt. Het 
Oost-Friese Wangeroogs heeft een ingewikkeld systeem van diakritika, met soms 
een opeenstapeling van een trema, een accent circonflexe en een accent grave 
boven een vocaal. Tot op zekere hoogte kunnen we er begrip voor opbrengen 
dat Halbertsma dat gecompliceerde karakter heeft vervangen door een æ. Er is 
echter geen goede reden om ‘dait wátter’ (p. 59) te vervangen door ‘dat watter.’ Op 
p. 183, waarnaar Halbertsma ook verwijst, staan in de kolommen ‘Helgolandisch’, 
‘Nordfriesisch’ en ‘Westfriesisch’ geen vormen van het werkwoord, zoals verwacht 
mocht worden, maar de respectieve substantieven voor ‘eb.’ De Wangeroogse 
variant staat overigens in één van de kolommen op p. 182. Ook op p. 357 staat het 
substantief. In kolom 843 van het Lexicon Frisicum is ebje nog een keer opgenomen, 
maar hier vinden we vreemd genoeg geen verwijzingen naar het Wangeroogs.

9.7.4 - Anderstalige citaten
In heel veel artikelen vinden we niet-Friestalige teksten en/of citaten uit 
niet-Friestalige bronnen. S.v APRIL komen we bijvoorbeeld het Nederlands, 

202  Vergelijk Mooijaart (1998:274) over de gevaren van het gebruiken van bestaande 
woordenboeken voor een nieuw woordenboek.
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Engels, Duits, Frans en het Zweeds tegen. Het komt voor dat er wel een 
Middelnederlands citaat bij een Oudfries lemma wordt gegeven: arge, […] Nl. 
v. argheren ende bernen, Maerl. Sp. Hist. I. 218 vi (116), maar geen enkel Fries 
citaat. Shakespeare is met ca. 110 citaten een prominent aanwezige niet-
Friestalige bron in het Lexicon Frisicum203. Shakespeare levert, vrijwel zeker via 
Johnsons woordenboek, zelfs het enige citaat bij het Oudfriese BEL (‘tuber’, i.e. 
buil, bult, knobbel, gezwel): Thou art a bile in my corrupted blood. Eigenlijk is dat 
natuurlijk een voorbeeld bij het Engelse bile (‘a sore angry swelling’, Johnson), 
dat door Halbertsma als equivalent van het lemma wordt gegeven. Halbertsma 
had in plaats van het citaat uit Shakespeare, dat weinig toevoegt, s.v. BEL drie 
relevante Oudfriese voorbeelden over kunnen nemen uit Von Richthofens 
woordenboek, maar hij heeft dat niet gedaan.
Halbertsma geeft in het Lexicon Frisicum in veel artikelen equivalenten van het 
lemma in andere (Germaanse) talen dan het Fries in al zijn fasen en facetten. 
Op die manier kan hij het lemma in een bredere (Germaanse) context plaatsen. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat hij datzelfde doel voor ogen heeft gehad met 
de anderstalige teksten en citaten, zoals bijvoorbeeld in het artikel AFSINGE, 
vb.a. suburere. F.v. ofsenga, F.u. ofsinge, Ang. singe off. They bound the doctor, whose 
beard they have sing’d off with brands of fire, Shakesp.’ Ook hier neemt Halbertsma 
wel een citaat over uit Johnson, maar niet de twee Oudfriese citaten uit Von 
Richthofens woordenboek.
S.v. ANTWURD, andert, n. responsum, zegt Halbertsma in een toelichting bij 
een citaat van Shakespeare dat die ‘answer’ in de zin van wraak, vergelding 
(‘sensu talionis, retributionis noxæ’) gebruikt, zonder evenwel te vermelden 
dat het Friese antwurd ook in die zin gebruikt kan worden. 

9.8 Conclusie
Het is duidelijk dat citaten, in welke vorm dan ook, niet ‘de ziel’ van het Lexicon 
Frisicum vormen. Halbertsma is er blijkbaar niet op uit geweest om overal waar 
dat kon de verschillende lemmata in een min of meer natuurlijke context weer 
te geven. Meer dan eens heeft hij zelfs geen gebruik gemaakt van citaten die hij 
op een presenteerblaadje kreeg aangeboden, bijvoorbeeld in Von Richthofens 
woordenboek. Bij modern Friese lemmata heeft hij niet de moeite genomen 
om overal een poëem bij te bedenken. Tegelijkertijd verschijnen in veel 
artikelen voorbeelden en citaten in een andere taal dan die van het lemma. 
Strikt genomen zijn dat geen lexicografische voorbeelden. Dat geldt ook voor 
al die voorbeeldzinnen waarin Halbertsma al associërend afdwaalt van het 
betreffende lemma. 
Hoewel hij ten aanzien van andere woordenboeken laat zien dat hij duidelijke 

203  Halbertsma neemt de Shakespearecitaten meestal inclusief de door hem bekriti-
seerde onvolledige bronvermeldingen uit Johnsons woordenboek over.
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denkbeelden over de functie van voorbeelden en citaten heeft, blijft het 
onduidelijk wat hij daarmee in zijn eigen woordenboek wilde. Hij geeft in 
ieder geval vaak te weinig voorbeelden en citaten om de betekenisnuances 
van de lemmata duidelijk te maken. Regelmatig geeft hij citaten zonder 
bronvermelding, of met slechts een (zeer) summiere verwijzing naar de 
bron ervan. Hij levert de doelgroep dus geen voorbeelden-verificatio. Het is 
natuurlijk mogelijk dat Halbertsma zich voorgesteld heeft om onduidelijke 
bronvermeldingen in een gebruiksaanwijzing in het voltooide woordenboek 
op te lossen, maar zoals het er nu ligt, kan het Lexicon Frisicum lang niet altijd 
aan de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid voldoen.
Halbertsma maakt typografisch, of op een andere manier, niet duidelijk 
wanneer hij in zijn woordenboek bepaalde citaten aanpast. Hij komt in zijn 
woordenboek naar voren als een slordig citeerder, terwijl hij juist van zichzelf 
zegt dat hij dat niet is. Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum zo vaak niet aan 
zijn bronnen, dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit het 
Lexicon Frisicum te citeren. 

voor beel den in het le x icon fr isicum





179

10 Etymologie in het Lexicon Frisicum

10.1 Inleiding
Halbertsma heeft zich veel en vaak met etymologische vraagstukken bezig 
gehouden. Eekhoff (1873:22) schrijft niet voor niets: ‘etymologiseeren was zijn 
lust.’ Hij was niet de enige die in die dagen een passie voor etymologie opvatte. 
De negentiende eeuw was in Europa een periode waarin de etymologie kon 
gedijen. Ook in Friesland was het bedrijven van etymologie populair. Jensma 
(1998b:200-201) legt uit waarom dat zo was. De taal was, 

sa eksplisitearren foar it Frysk minsken as Rinse Posthumus en Joast 
Halbertsma, de spegel fan ‘e minsklike siele, en wat op in yndividueel 
nivo jilde, gong ek kollektyf op: de taal wie ek de siele fan it folk en har 
skiednis wjerspegele sa de ûntsteansskiednis fan it Fryske folk. Yn eksakt 
deselde wurden kaam dat learstik yn de hiele njoggentjinde ieu hieltyd 
wer oan ‘e oarder [...]. De skiednis fan ‘e taal fierde werom yn ‘e tiid, net op 
in krekte, krityske, mar júst op in dizenige, poëtyske wize. Yn ‘e taal koe nei 
oarsprongen socht wurde - de etymology wie net om ‘e nocht sa populêr 
ûnder de Friezen -, nei de oarspronklike betsjutting fan Fryske wurden, 
mar dêrmei ek nei de oarsprong fan it Fryske folk dat de kennis fan dy 
betsjuttings ynstinktyf noch by him droech, as in soart fan taalkundige 
genetyske koade.

Halbertsma noemt al vroeg de etymologie als een belangrijke reden om zijn 
woordenboek te schrijven. Het Lexicon Frisicum is in feite vanaf het begin 
bedoeld als etymologisch woordenboek, of in ieder geval als een woordenboek 
dat etymologische vergissingen van Nederlandse en buitenlandse taalkundigen 
op zou moeten helderen (Halbertsma 1829:IV). Voor zover bekend is dat doel 
van het woordenboek in de loop der tijden niet veranderd. Zoon Tjalling 
heeft het Lexicon Frisicum altijd als een etymologisch woordenboek gezien, want 
hij noemt in een brief aan Van Loon van 25 maart 1873 het woordenboek van 
zijn vader ‘zyn groot etymologisch Lexicon’ (Tresoar Hs 45, IIIc, zie Hoekema 
1971:148). Halbertsma meent dat via het Fries veel etymologische problemen 
kunnen worden opgelost en hij stelt zich ten doel om dat aan te tonen en wel 
vooral in zijn woordenboek.
Ik probeer hier Halbertsma’s etymologische uitgangspunten vast te stellen en 
die waar mogelijk te relateren aan het Lexicon Frisicum. Halbertsma maakte 

et y mologie in het le x icon fr isicum



180 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

in zijn woordenboek zelf overigens ook etymologische vergissingen. Zeker 
met de kennis van nu zijn er in het Lexicon Frisicum vele etymologische fouten 
aan te wijzen en dat is ook door verschillende personen gedaan204. Ik ben er 
hier niet op uit om een serie foute etymologieën aan de reeds door anderen 
gesignaleerde toe te voegen en ook niet om expliciet wel geslaagde etymologieën 
aan te wijzen. Het gaat me hier voornamelijk om Halbertsma’s werkwijze in 
het Lexicon Frisicum. Om zijn positie in de eigentijdse etymologie te bepalen, ga 
ik vooral na of en hoe de Germaanse klankverschuiving (Lautverschiebung), één 
van de belangrijkste historisch-fonologische inzichten van Halbertsma’s tijd, 
gestalte heeft gekregen in het Lexicon Frisicum. 

10.2 Halbertsma’s etymologische uitgangspunten
In 1847 schrijft Halbertsma aan D.J. en J. van Lennep dat hij probeert te 
werken volgens de geldende opvattingen van de taalkunde, zodat hij Grimm 
niet zou beschamen. Zijn taalkennis is geen empirie meer, maar wetenschap, 
´die grammaticale of etymologische rekenschap van de verschijnsels geeft´ 
en dat is volgens hem nieuw in Nederland205 (zie Feitsma 1996:125). Vier jaar 
eerder had hij zich al laatdunkend over de in Nederland bedreven etymologie 
uitgelaten (Halbertsma 1843:469206, zie Feitsma 1996:126). In de brief aan de Van 
Lenneps schreef Halbertsma over zijn aantekeningen op Maerlant, waarvan 
hij in 1851 zegt dat zijn ‘streven steeds daarheen gerigt (is) geweest, dat mijne 
woordverklaringen in beide opzigten [vorm en betekenis, AD] niet slechts 
proefondervindelijk (empirisch), maar wetenschappelijk tevens zouden zijn’ 
(Halbertsma 1851:60-70, zie Feitsma 1996:126). In zijn kritische recensie van de 
eerste band van Diefenbachs Gotisch woordenboek komt het belang van vaste 
regels aan de orde:

Nu moet ieder zich wel overtuigd houden, dat haihs en Lat. caecus hetzelfde 
woord zijn, en dat de afleiding, die goed is voor het eene, ook moet gelden 
voor het andere; maar hoe caecus of haihs ooit in eenige aanraking met het 
Litauwsche aklas of het Lettische akls heeft kunnen staan, is iets, dat ik 

204  Zie Feitsma (1997c:143-145) voor een overzicht van de receptie van Halbertsma’s ety-
mologiseren in het Lexicon Frisicum en in andere publicaties. 
205  Halbertsma noemt hier geen voorbeelden van Nederlandse taalkundigen die volgens 
hem in hun etymologiën blijven steken in empirie.
206  ‘Voor onze Landgenooten te etymologiseren, is eene gevaarlijke taak, mijn vriend! 
Zij deriveren en hooren deriveren, gelijk men zulks deed vóór eene halve eeuw, toen die 
wetenschap ten hoogste onzeker was. De nieuwe ontdekkingen en grondbeginselen, volgens 
welke de Germaansche etymologie in het gebied der vaste wetenschappen overging, zijn 
naauwelijks tot hen doorgedrongen, en een etymologist stelt zich in ons Vaderland nog 
altijd bloot, om voor een’ becanus of schrickius, dat is, voor een’ woordenbeuzelaar, uitgelag-
chen te worden.’
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volgens geene gezonde regels van etymologie kan begrijpen (Halbertsma 
1848:564-565).

In een brief aan L.C. Luzac207 van 1843 schrijft Halbertsma dat hij aanvankelijk de 
taalkundige beginselen van Valckenaer had toegepast. Door zijn gezette studie 
van de Germaanse letterkunde zag hij dat al deze talen slechts dialecten waren 
van ene en dezelfde taal; want ik had gezien, hoe zij zich door onbemerkbare 
vervormingen langs verschillende wegen in de loop der eeuwen, als stralen uit 
één middenpunt divergerende, tot die grote verschillen ontwikkeld hadden, 
waardoor zij zich tegenwoordig onderscheiden. Die verschillen te vereffenen 
en tot hunnen oorsprong terug te leiden; alle vormen, elke conjugatie en 
declinatie in hare wording te verklaren; in schijn ongelijke, maar verwante 
woorden naast elkander te rangeren, is het werk van den Germaanschen 
taalkenner en Etymologist (Feitsma 1996:129)208.
Zes jaar later formuleert Halbertsma opnieuw de missie van de etymoloog. Hij 
ziet dan als ‘het groote probleem van den etymologist […] om uit de bekende 
talen de eerste algemeene taal, of ten minste hare wortels, op te spooren’, maar 
hij wijst op het gevaar dat de etymoloog zich te ver van zijn eigen taal beweegt 
en daardoor over het hoofd ziet wat ‘voor zijne voeten ligt’ (Halbertsma 
1848:566). Halbertsma bezondigt zich daar zelf ook wel eens aan. Van der Meer 
(1929:15) zegt dat Halbertsma in het Lexicon Frisicum de etymologie van Friese 
woorden vaak in het Oudnoors zoekt. Hij noemt als voorbeeld het woord 
aed, ‘vleesmand’, dat Halbertsma vergelijkt met Oudnoors ada, volgens hem 
een grote schelp, terwijl hij met het Oudfriese narda veel dichter bij huis had 
kunnen blijven.
Feitsma (1997b:54) concludeert uit Halbertsma’s opmerking dat vooral het 
Fries, en met name het eigentijdse gesproken Fries, bij al zijn taalkundige 
bezigheden centraal heeft gestaan209. Daarom zou hij zich volgens Feitsma 
gedurende zoveel jaren op het Lexicon Frisicum hebben geconcentreerd: ‘das 
Friesische liefert ja seiner Meinung nach wichtige Beiträge für die Entdeckung 
der älteren Formen der anderen germanischen Sprachen und somit für 

207  Luzac was een kleinzoon van de Franeker hoogleraar L.C. Valckenaer (1715-1785). Luzac 
was o.a. rechter te Leiden en kamerlid. Van 1841 tot aan zijn dood was hij curator te Leiden 
(Kalma 1968:139). Valckenaer behoorde tot de Schola Hemsterhusiana (zie p. 182), de filologi-
sche traditie die zijn oorsprong vindt bij de Franeker hoogleraren Hemsterhuis sr. en jr. 
Halbertsma was een bewonderaar van de Hemsterhuisianen. Zie Gerretzen (1940) voor een 
uitgebreide studie naar de Schola Hemsterhusiana.
208  Halbertsma prijst in zijn brief de ‘vaste regel’ die Valckenaer in zijn werk hanteerde. 
Zie voor de hele brief Kalma (1968:140-141).
209  Volgens Kern (1874:84) houdt Halbertsma zich in het Lexicon Frisicum zelf niet altijd 
aan dat uitgangspunt en dat had hij beter wel kunnen doen: ‘zoodra Halbertsma den 
 Frieschen bodem en aangrenzende streken verlaat, begeeft hij zich op glibberigen grond.’
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das Verständnis dieser Sprachen210, während umgekehrt das Friesische 
wieder erhellt werden kann durch paralelle und ältere Formen in anderen 
Sprachen.’ Feitsma (1997c:140-141) stelt dat ‘Halbertsma syn belangstelling […] 
benammen út(gie) nei de etymology en alles wat dêrmei mank is oan ferliking 
fan wurdfoarmen en wurdbetsjuttingen en har ûntjouwing yn ferskillende 
talen, en hy beseach ien en oar tsjin in bredere kultuerhistoaryske eftergrûn. 
Fangefolgen leit syn grutter wurk benammen op it mêd fan leksikografy en 
tekstkommentaren.’ Halbertsma (1849:5) ziet voor elke etymologie een dubbele 
taak: ‘1. het opsporen der eerste wortels ener taal’ en ‘2. het aanwijzen der 
naaste takken aan welke de woorden onmiddellijk als spruiten zijn uitgebot’ 
(Zutt 1997-1998:222).
Circa 1855 maakt Halbertsma nog eens impliciet duidelijk dat zijn etymologische 
kennis meer dan gemiddeld is: ‘het etymologiseren staat in één opzigt gelijk 
met het lezen van de courant en den bijbel; dat velen het doen en weinigen 
het verstaan’ (Halbertsma 1855-1856a:313). In hetzelfde artikel weidt hij ook uit 
over zijn methode: ‘wanneer men alle de bouwstoffen, die noodig zijn, heeft 
aangebragt, en men kan zich niet verplaatsen in de denkwijze van de natie, 
toen zij ‘t woord eerst vormde, is elke poging om er den grond van op te delven, 
eene mislukking.’ Hij laat zien hoe moeilijk het is om zonder kennis van de 
achtergronden gebruiken te verklaren, maar ‘onze woorden zijn veel ouder 
dan onze gebruiken, en hoe veel moeijelijker wordt het dan om zich een juist 
begrip te vormen van de denkwijze, die bij de vorming des woords voorgezeten 
heeft! Ook dit wilde ik door een voorbeeld ophelderen, en ik neem er het 
woord vroedvrouw toe’ (Halbertsma 1855-1856a:314), waarna hij pagina’s lang 
uittreksels geeft uit allerlei kwakzalvergeschriften, dat was namelijk nodig ‘om 
aan te duiden onder welken staat van begrippen de woorden geneeskunst en 
vroedvrouw geboren werden.’
Halbertsma maakt in zijn taalkundige werk gebruik van het begrip analogie. 
Vooral in de etymologie is dat belangrijk: ‘Indien ergens, in de etymologie komt 
het te pas, analogiën op te sporen, verwijderde betrekkingen met één blik te 
vatten, en de uiterste einden, tusschen welke gewone regelmatige verstanden 
geen verband zien, aan elkander te knoopen (Halbertsma 1848:562)211. Zijn 
voorliefde voor de analogie komt volgens Feitsma (1996:130) waarschijnlijk 
voort uit de bestudering van de geschriften daarover van de zogenaamde Schola 
Hemsterhusiana212. 
Halbertsma kan bij zijn etymologiseren niet zonder de zogenaamde 

210  Vergelijk Halbertsma’s streven om Engelse woorden via het Fries te verklaren (zie 
hoofdstuk twaalf.
211  Zie Feitsma (1994) en Feitsma (1995) voor Halbertsma en de analogie.
212  Zie Hassler (2007) voor een overzicht van de geschiedenis van analogie als concept en 
als term.
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‘middenwoorden.’ Zonder ‘middenwoorden’, die ‘uiteenlopende woordvormen 
als door eenen schalm vereenigen, zal ik niet gelooven, dat zij hetzelfde woord 
zijn213.’ Hij acht het bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk dat het Latijnse labor 
hetzelfde woord is als ‘ons arbeid, Goth. arbaiths, Ags. earfoth’, maar als ‘het 
Russische rabota, labor, mij geen’ vorm aanbood, waarin de lingualis liquida l 
met hare zuster r gewisseld is, en waaruit ik door eene alledaagsche omzetting 
arboth kreeg, zoude de verzekering van alle de etymologen der wereld mij noch 
overtuiging, noch geloof aanbrengen’ (Halbertsma 1848:565, Feitsma 1996:130-
131)214.
In het Lexicon Frisicum vermeldt Halbertsma s.v. ARBEID het zo belangrijke 
middenwoord rabota vreemd genoeg niet. In dezelfde kolom vinden we het 
echter wel s.v. biarbeidje:

biarbeidje, labore colere. […]. Goth. biarbaidjan [...]. […] - Etymologi 
frustra quærunt causam vocis arbeid, quæ latet in caligine remotissimæ 
antiquitatis; Gothorum enim arbaiths f. Sclavonis audit, inversis literis, 
rabota; Latinis lingualium permutatione labor, cumque hæc vox ante 
dispersas tres nationes jam esset formata, primo quæritur, quænam 
forma sit primitiva, Germanica arb, Sclavonia rab an Celtica lab? Deinde, 
quænam erat notio radicis quæsitæ in lingua, quæ ad nostram non 
pervenit notitiam? Designet mihi quis thema, quod tribus ejusdem vocis 
formis æque quadrat, et erit mihi magnus Apollo.215

213  ‘Middenwoorden’ is een term die ik bij contemporaine Nederlandse taalkundigen 
niet heb kunnen terugvinden. Frits van der Kuip wees me in dit verband op het artikel 
Mittelwort in het Deutsches Wörterbuch: 1) wort von einer mittleren bedeutung: jetzt ist alles 
territorialhoheit, ein mittelwort zwischen reich und herrschaft. Möser osn. gesch. 1, 155.
2) in grammatischem sinne, participium: das mittelwort (participium) .. darum heiszet es 
ein mittelwort, weil es etwas vom zeitworte, und etwas vom nennworte in sich hat. Schottel 
606; seitdem als kunstwort in den deutschen grammatiken bis zum theil auf unsere zeit 
geblieben. vergl. auch mittelform (http://urts55.uni-trier.de:8080/Projekte/DWB). 
214  Vergelijk Grimm, DWB I, 539: ‘rabota bedeutet arbeit, knechtsarbeit, frondienst [...]. 
hier haben wir es blosz mit rabota und arbeit zu thun, die unbedenklich dasselbe Wordt 
sind, selbst das sl. t deckt sich mit dem goth. þ in arbeiþs und ahd. d in arapeid.’
215  biarbeidje, met arbeid bewerken. […]. Goth biarbaidjan. [...] - De etymologen zoeken 
tevergeefs de oorsprong van het woord arbeid, die verborgen is in de mist van de verste oud-
heid. Immers het Gotische (van de Goten) arbaiths klinkt bijna als als het Slavische rabota, 
met omgekeerde letters. De Latijnen (hebben) door een verandering in taal labor, en omdat 
dit woord reeds gevormd was voor de drie naties uiteen gingen, wordt eerst gevraagd welke 
vorm het eerst was, Germaans arb, Slavisch rab of Keltisch lab? Vervolgens (is de vraag) wat 
is de betekenis van de gezochte wortel in een taal, die niet aan ons ter kennis is gekomen? 
Laat iemand aan mij het onderwerp aanwijzen dat klopt met de drie vormen van hetzelfde 
woord, en hij zal voor mij een grote Apollo zijn.
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Halbertsma is hier een stuk minder zeker over de oorsprong van het woord 
arbeid, waar de etymologen volgens hem tevergeefs naar zoeken. Die oorsprong 
is verborgen in de mist van de verste oudheid. Immers, zegt hij, het Gotische 
arbaiths klinkt bijna als het Slavische rabota, met omgekeerde letters. De 
Latijnen hebben door een letteromzetting labor, en omdat dit woord reeds 
gevormd was voor de drie naties uiteengingen, wordt eerst gevraagd welke 
vorm het vroegst was, Germaans arb, Slavisch rab of Keltisch lab? De vraag die 
volgens Halbertsma vervolgens gesteld moet worden is: wat is de betekenis 
van de gezochte wortel in een taal, die niet aan ons is overgeleverd? Hij daagt 
iedereen uit om hem het thema aan te wijzen dat klopt met de drie vormen 
van hetzelfde woord. Halbertsma maakt duidelijk dat de persoon die het juiste 
antwoord kan geven minstens het niveau van Apollo, o.a. god van de wetenschap, 
zal moeten hebben. Hij verwacht dus niet dat dat iemand zal lukken.
Halbertsma vindt het uiterst belangrijk dat een etymoloog beschikt over 
kennis van dialecten en streektalen. Hij betreurt Bilderdijks geringe kennis 
van Nederlandse dialecten (Halbertsma 1849) en hij stelt vast dat Grimm veel 
te weinig wist van het Nederlands en de Nederlandse dialecten (Halbertsma 
1867:46). In het Lexicon Frisicum maakt Halbertsma bij zijn etymologiseren 
overigens nauwelijks gebruik van eigentijdse Nederlandse dialecten.
 
10.3 Het Lexicon Frisicum 
Hoewel Halbertsma er zelf van overtuigd lijkt te zijn dat hij modern, 
systematisch en volgens vaste regels te werk gaat, komt hier in verband met het 
Lexicon Frisicum juist vernietigende kritiek op. Dat begint al in het voorwoord 
van zijn zoon Tjalling, die constateert dat Halbertsma bij het vastknopen 
van bepaalde woorden aan hun wortels zozeer weifelde, dat het leek alsof hij 
terzake geen enkele vaststaande en blijvende regel gewend was (Halbertsma 
1872:IX; zie p. 264).
H. Kern (1833-1917), een jongere tijdgenoot van Halbertsma, sluit zich in 
zijn bespreking van het Lexicon Frisicum bij Tjalling aan: ‘in ‘t algemeen was 
wijlen Halbertsma niet doordrongen van ‘t gewicht der door Grimm op eene 
vaste rots gestichte historische taalvergelijking’ (Kern 1874:82). ‘Het zou ons 
niet moeielijk vallen’, meent Kern (1874:82), ‘een tal van aanmerkingen op 
den inhoud te maken. Zoo wordt Holland kol. 10, verklaard uit Olland, wat 
poelland zou moeten beteekenen, en onder de bewijzen die ‘t voorgedragen 
gevoelen moeten staven wordt bijgebracht het Italiaansche Ollanda!’ Eén 
pagina later vraagt Kern zich af ‘hoe […] een taalgeleerde er een oogenblik 
aan (kan) denken om een Nederlandsch (Frankisch) Tonger met een Friesch 
Donger te vergelijken?’ Sijmons (1885:259) betreurt Halbertsma’s drang om te 
etymologiseren; ‘Leider war und blieb das etymologisieren seine lust, und es 
lässt sich nicht leugnen, dass Halbertsma sich auf diesem schlüpfrigen boden 
nicht zur festen methode erhoben hat.’ Dat heeft er zelfs toe geleid dat Sijmons 
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in zijn brievenuitgave de meeste van Halbertsma’s etymologische opmerkingen 
uit zijn correspondentie met Grimm heeft weggelaten.
Vanuit een comfortabele twintigste-eeuwse positie is ook door anderen kritiek 
geleverd op de etymologie in het Lexicon Frisicum. Zo is Buma (1969b:1) van 
mening dat Halbertsma zijn materiaal in zijn woordenboek ‘net neffens in fêste, 
wittenskiplike methoade biarbeide hat.’ Soms geeft hij wel de juiste etymologie 
van een woord, maar vaak slaat hij de plank ook helemaal mis, of geeft hij de 
afkomst van een woord gewoon niet op, kortom: we kunnen ons absoluut 
niet op Halbertsma’s etymologieën verlaten. Feitsma (1997c:145) signaleert 
in Buma (1969a:105) een milder oordeel over Halbertsma’s werk: ‘Skerper as 
syn tiidgenoaten yn Nederlân hie er foar ‘t forstân, dat men foar de goede 
ôflieding fan in wurd de skiednis dêrfan neigean en de wjergea yn bisibbe talen 
dêrmei forlykje moat. […] Fansels hat er wol ris in misslach op ‘e hispel dien. 
[...] Oer ‘t algemien hat Halbertsma op ôfliedkundich mêd net sokke nuvere 
bûtensprongen makke as syn 19de-ieuske Hollânske fakgenoaten’216. Volgens 
Jongsma (1933:95-96) verraden ‘Halbertsma’s etymologieën in het Lexicon Frisicum 
nog te veel dilettantisme.’ Hij heeft alleen al in de eerste twintig kolommen 
negen verkeerde etymologiën gevonden. Buma (1969a:105) somt een aantal 
onjuiste etymologiën in het Lexicon Frisicum op: baerch – varken als voorbeeld 
van de wissel b en w (s.v. béalach, 201); het verbinden van het tweede deel van 
adebar (8) met Angelsaksisch bird (vogel); het aannemen van verwantschap 
tussen Hindelopers algje (83) (merken, vernemen) met Angelsaksisch ealgian 
(hoeden, verdedigen); het ten onrechte aannemen dat het werkwoord bikaye (275) 
(bedriegen, misleiden) iets met kaai, Engels key (sleutel) te maken heeft. En zo 
zijn er wel meer, zegt Buma, maar Halbertsma heeft in zijn woordenboek zeker 
ook juiste etymologiën gegeven. Buma noemt het verband dat Halbertsma legt 
tussen het eerste lid van adebar (8) en Angelsaksisch éad (geluk); s.v. ÆRW wijst 
Halbertsma er terecht op dat erf en nerf, aars en naars, ijver en nijver en oest en 
noest met elkaar samenhangen217; als eerste heeft hij het modern Friese dwêste 
(doven) verbonden met Noord-Fries deaski.
Halbertsma mag dan met het Lexicon Frisicum een etymologisch doel 
voor ogen hebben gehad, een echt etymologisch woordenboek is het niet 
geworden. De macrostructuur bevat daarvoor teveel doorzichtige afleidingen 
en samenstellingen, en in een zuiver etymologisch woordenboek zou voor 
veel van zijn poëmen en citaten geen plaats zijn geweest, omdat ze voor de 
etymologie van het lemma niet relevant zijn.

216  Dibbets (1990), die Halbertsma’s etymologiseren in de aantekeningen op Maerlant 
behandelt, sluit zich bij het oordeel van Buma aan.
217  S.v. ERF noemt Halbertsma daarnaast nog: uchten, mane, et nuchten; Nl. v. uveren et nu-
veren, flagitare; orck et norck, bellua marina; ast, oest et noost, nodus in arbore, et multa similia, 
quæ vide apud Kilianum. eggher, Kil. terebra, F. noager.
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10.4 Externe en interne etymologie
‘In het WNT omvat het begrip etymologie zowel de externe als de interne 
etymologie van een woord. Bij de externe etymologie gaat het om de 
verwantschap van het woord met woorden uit andere talen en om hun, veelal 
hypothetische, herleiding tot een gemeenschappelijke oorsprong. Bij de interne 
etymologie daarentegen draait het om de vorm- en betekenisgeschiedenis 
ervan binnen de grenzen van de eigen taal’ (Moerdijk 1994:53). Dat onderscheid 
kunnen we voor het Lexicon Frisicum ook maken. Voor wat betreft de externe 
etymologie, wordt het lemma vaak gevolgd door equivalenten uit Ags. 
(Oudengels), Ang. v. (Middelengels218), Ang. (modern Engels), NL. (modern 
Nederlands) en/of Goth. (Gotisch)219. Halbertsma (1851:71) stelt ‘dat behalve 
het Landfriesch, waarschijnlijk onder de Germaansche taalstammen geene 
is, die grootere gelijkheid met het Gothisch heeft dan het Nederlandsch.’ ‘In 
het Gothisch hebben wij twee dingen te onderscheiden’, zegt Halbertsma, 
‘en wat het als Gothisch kenmerkte, en wat het met de eenen of anderen 
Germaanschen taalstam, of met alleen te gelijk, gemeen had. Uit dat laatste 
oogpunt beschouwd, geeft het Gothisch de oplossing der vormen, welke wij in 
de Germaansche taalstammen eenige eeuwen later opmerken.’ Hij beschouwt 
het Gotisch daarom als onmisbaar bij zijn Maerlantstudie, en, naar men mag 
aannemen, in zijn Lexicon Frisicum. In zijn woordenboek heeft hij 329 keer een 
verwijzing naar het Gotisch opgenomen. Het is opvallend dat Halbertsma 
nauwelijks Duitse varianten geeft in zijn artikelen, terwijl hij in 1851 nog hoog 
opgaf van de waarde van het Oudhoogduits voor het verklaren van de taal van 
Maerlant. Het kleine aantal Duitse varianten dat hij in het Lexicon Frisicum 
geeft, heeft mogelijk te maken met zijn streven om vooral de relatie tussen het 
Fries en het Engels aan te geven. 
De interne etymologie wordt duidelijk gemaakt aan de hand van vormen uit F.v. 

218  Halbertsma (1851:41) onderscheidt in de geschiedenis van het Engels de volgende pe-
rioden: ‘Het Engelsch kennen wy in drie tijdvakken van zijn bestaan, als Angelsaxisch in de 
8ste en 9de eeuw; als Oud-Engelsch in de 12de, 13de en 14de, en als Engelsch in den tegenwoordi-
gen vorm.’
219  De volgende uitspraak van Halbertsma over Kiliaans woordenboek lijkt daarmee in 
tegenspraak te zijn: ‘Een ander geval is het, wanneer Kiliaen ons het Nederlandsche woord 
onder andere vormen in de zuster-talen terug geeft; dit zijn gene etymologien, maer verge-
lijkingen, voor welke wij hem hartelijk dank zeggen (Halbertsma 1863a:228).
Breuker (1973:10) laat zien dat Halbertsma in Tresoar Hs 239, bij het verklaren van Hinde-
loper woorden al gebruik maakt van ‘it Goatysk, Angelsaksysk, Ingelsk, Aldfrysk, de tael fan 
Gysbert Japicx, it Nijfrysk’, maar zo nu en dan ook van ‘it Stedfrysk, Skiermuontseagersk, Arabysk, 
Hebrieusk, it Latyn en de Nederlânske bibel.’
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(Oudfries), Middelfries220, F. (modern Fries), F.b. (Noord-Fries), F.o. (Oost-Fries). 
Het Lexicon Frisicum vertoont in de behandeling van de externe etymologie 
overeenkomsten met het WNT. De externe etymologie is in de WNT-artikelen 
beknopt. Van Sterkenburg (1992:52) en Moerdijk (1994:54) wijzen daarvoor 
op de inleiding van De Vries (1882:LVII), waar het volgende wordt gezegd: 
‘Etymologische onderzoekingen behooren in het Woordenboek niet te huis: het 
moet de verkregen uitkomsten van het onderzoek mededeelen.’ ‘In dit opzicht’, 
zegt Van Sterkenburg, ‘hoeft het etymologisch gedeelte niet meer te behelzen 
dan de vormen in de naast verwante talen en een samenvatting of verwijzing 
naar de uitkomsten die in de bijzondere etymologische woordenboeken en in 
taalkundige tijdschriften zijn vastgelegd.’ Volgens Van Sterkenburg (1992:52) is 
er in het WNT voor ‘de interne etymologie, de geschiedenis en de verklaring 
van de vormen der woorden binnen het Nederlands, […] vaak voor een meer 
gedetailleerde behandeling gekozen.’ In het Lexicon Frisicum is ook de interne 
etymologie vaak tamelijk beknopt.
De externe en interne etymologische equivalenten in het Lexicon Frisicum 
komen noodgedwongen veelal uit secundaire bronnen, zoals woordenboeken. 
Op zich is Halbertsma daar geen voorstander van, tenminste niet wanneer die 
bronnen talen betreffen die de lexicograaf niet beheerst, want anders zullen 
‘telkens […], wanneer de grammaticale ontwikkeling des woords over de 
identiteit der themaas moet beslissen, […] de gevolgtrekkingen van den auteur 
op wankelende gronden gevestigd zijn’ (Halbertsma 1848:563). 
Aan de hand van het artikel BOYEM (‘bodem’, modern Friese spelling ‘boaiem’) 
geef ik een voorbeeld van Halbertsma’s manier van etymologiseren in het 
Lexicon Frisicum:

BOYEM, cg. fundus dolii, navis. Nl. bodem, Ags. botm, m. Ang. bottom. Isl. 
botn, m. F.v. boden, ut Islandi n finalis pro m. G.J. beam, indicio antiquatæ 
formæ badem. (βαζύς, profundus) F.o. báem, Stür. […] - Boyem,beam, terra. 
G.J. Frysce beame, terra Frisica. Ierdbeame, ierdboyem, orbis terrarum. Hol. 
aardbodem221

Halbertsma geeft na de betekenisomschrijving via varianten uit het Nederlands, 
Oudengels, modern Engels en het IJslands eerst informatie over de externe 
etymologie en daarna door middel van een Oudfriese en een Middelfriese 
Gysbert Japiks-variant, informatie over de interne etymologie, waarbij hij 

220  Halbertsma gebruikt zelf de term Middelfries niet. Ik reken hier de vormen uit het 
werk van Gysbert Japiks, in het Lexicon Frisicum vaak aangeduid met ‘G.J.’, conform de hui-
dige indeling in taalperioden tot het Middelfries.
221  BOYEM onderste van een vat, of van een schip. [...] Zoals de IJslanders n voor m aan 
het (woord)einde.G.J. beam, aanwijzing van de oude vorm badem. [...] Boyem, beam, de grond. 
G.J. Frysce beame, Friese bodem. Ierdbeame, ierdboyem, aardbodem.
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opmerkt dat het Oudfries, net als het IJslands, voor de finale m een n heeft. 
Hij signaleert niet dat er vormen met een d en een t zijn. Bovendien geeft hij 
niet aan hoe uit de gegeven varianten met een d/t een Friese vorm met een j 
kon ontstaan. Op grond van de bij Gysbert Japiks gevonden vorm beam, ‘aarde, 
grond’, postuleert Halbertsma een Oudfriese vorm badem. Hij moet dat hebben 
gedaan op grond van zijn kennis over de verandering van de Oudfriese lange 
a in de moderne tweeklank ea. Hij zwijgt hier over syncope van de d. Na het 
lemma BOYEM volgt het daarvan afgeleide lemma boyemleas, ‘bodemloos’:

boyemléas, adj. absque fundo. Isl. botn-laus, idem. Ang. bottomless. […]. 
Veteres rem indecoram sæpe voce decora significabant; exemplum 
præbet botn, quo Scandinavi notabant anum, quippe fundum cui homo 
insidet; Isl. botn-lângi, m. intestinum rectum, Hol. aarsdarm, Ang. bottom, 
anus, quem usum elegantem scioli urbanitatem affectantes caute vitant. 
- Hæc vox mira constantia retinuit tum formam tum notionem veterem. 
Botn enim semper et sine ulla exceptione in linguis Anglo-Frisicis notat 
quod infra est, et eadem vis est in voce analoga Lat. fudus, per epenthesin 
nasalem fundus, vb. fundo, pf. fudi. Lat. F = Germ. B. Lat. d = Germ. t.222

Tegen de verwachting in, de etymologie is immers al behandeld bij het 
grondwoord, vinden we ook hier varianten uit andere talen. De IJslandse en 
Engelse varianten voegen op zich niets toe ter verheldering van de etymologie 
van boyem. Wanneer ze bedoeld zouden zijn om de etymologie van –leas te 
verklaren, kan men zich afvragen waarom het Nederlandse bodemloos niet is 
vermeld.
Halbertsma gaat vervolgens in op het eufemistische gebruik van het 
Scandinavische botn en het Engelse bottom voor ‘achterste’ en hij vergelijkt 
dat met het Latijn, waar fu(n)dus op dezelfde manier wordt gebruikt. Met 
de opmerkingen ‘Lat. F = Germ. B’ en ‘Lat. d = Germ. t’ wil Halbertsma 
waarschijnlijk aangeven dat, ondanks die verschillende klanken, die woorden 
verwant zijn en dat voor die verschillende klanken één Indo-Europese klank 
aan te nemen is. Halbertsma legt in het Lexicon Frisicum vaker de link tussen 
de Latijnse f en de Germaanse b. Zie bijvoorbeeld s.v. age-breud (64) Latijn ferire 
(treffen) en IJslands beria, verberare (geselen, slaan) = F. (breia) breuje.’ S.v. 

222  boyemleas, zonder bodem. De ouden duidden een onnet ding vaak aan met een net 
woord; een voorbeeld is botn, waarmee de Scandinaviërs het achterste aanduiden, het is 
immers de bodem waarop de mens rust. De IJslanders zeggen botn-lângi, de endeldarm. 
[...] Engels bottom, achterste, welke uitdrukking de aanhangers van elegante taal, beschaving 
voorwendend, zorgvuldig vermijden. - Dit woord heeft met wonderlijke standvastigheid 
zowel de oude vorm als de betekenis behouden. Botn duidt immers altijd en zonder enige 
uitzondering in de Anglo-Friese talen aan wat onderaan is, en diezelfde betekenis zit in het 
analoge Lat. woord fudus, door nasale epenthesis fundus.
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BRUYE, ‘Sax. 1. buren, verberare, Bnl. I. 169. Gal. bourrer, Ags. berian, Isl. beria, 
verberare, Lat. ferire. Confer brauwe, ferire.’ S.v. BRYE IJslands beria en Latijn 
ferire. S.v. BIN: Lat. fio = Ags. beo. S.v. beitel: ‘A.v. Bitte, the steel part of an axe. 
Ang. Berks. bitel, a large wooden hammer used in splitting wood. Prima notio 
verbi bite est in findendo223. Lat. findo, pf. fidi = Germ. biti’ (358). S.v. bléakerje 
(385) Latijn flagrare (vlammen) en Germaans blakran. S.v. BLOED, sanguis. Goth. 
bloth, Isl. bloth, aliquando et Ags. bloth; th migravit in d. Lat. fleo, flevi, fletum, 
proprie, stillare, fluere, flent omnia guttis. Lucret. Lat. flet (us) = Germ. bleth, G. 
bloth, liquor vitalis224. S.v. BOEKEN-BÉAM, ‘Ags. boc-treov, n. fagus. Ags. bôc, 
Nl. beuk = Lat. fagus.’ S.v. BOSK, ‘fascis, fasciculus. (Lat. fascis = Germ. basks.)’. 
S.v. busk (568): ‘Lat. fascis = Ger. busk.’ S.v. BRAMI: ‘Lat. fremo = Germ. breme.’ 
S.v. BRUKE, ‘Lat. frux, frugis; (frugi) frui, fructus sum = Germ. bruki225.’

10.5 Klankverschuiving
Eén van de belangrijkste ontdekkingen in de negentiende-eeuwse taalkunde is 
wel die van de zogenoemde Germaanse klankverschuiving (Lautverschiebung), 
die aan Jacob Grimm wordt toegeschreven. Door die klankverschuiving 
onderscheidt de Germaanse taalfamilie zich van de andere Indo-Europese 
talen. Globaal houdt de klankverschuiving in dat de Indo-Europese p, t, k in 
het Germaans overgingen in f, th (als in Engels thought) en ch, dat b, d, g (als 
in Engels give) overgingen in p, t, k en dat b, d, g` onder andere veranderden 
in b, d, g. Deze veranderingen zijn voor een groot deel regelmatig en kunnen 
worden beschreven met zogenoemde klankwetten, zoals die opgesteld zijn 
door Grimm. Het onderstaande schema van de klankverschuiving komt uit 
Van der Sijs (2005:21):

Indo-Europees Germaans Nederlands Latijn
p f v: vee pecus (vgl. Engels fee)
t th d: drie tres
k ch h: hart cor
b p p: lip labium
d t t: voet pedis, tweede naamval van pes
g k k: akker ager
bh b b: broeder frater (vgl. Russisch brat)
dh d d: deur foris (vgl. Grieks thura)
gh g g: gast hostis (vgl. Russisch gost’)

223  De eerste betekenis van het woord bite ligt in het splijten.
224  Th is veranderd in d. Lat. fleo, flevi, fletum, letterlijk druppen, vloeien, alles vloeit van 
druppels. Lucret. Lat. flet (us) = Germ. bleth, G. bloth, levens-vocht.
225  BOEKEN-BEAM, beuk
BOSK, bos, bosje
BRUKE, Lat. vrucht; gebruiken, heb gebruikt.
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Uit aantekeningen en markeringen in werk van Grimm blijkt dat Halbertsma 
op de hoogte was van de theorie van de Lautverschiebung (Feitsma 1996:136-138). 
Feitsma (1997b:42) noemt hem zelfs een ‘begeisterter Anhänger des Grimmschen 
Gesetzes.’ Sinds 1846 echter, zegt Feitsma, twijfelde hij aan de regelmatigheid 
van de Hoogduitse klankverschuiving. Volgens Feitsma (1997b:43) is Halbertsma 
vertrouwd met zowel het werk van Grimm226 als dat van Rasmus Rask. Ze is het 
niet eens met Breuker (1994:7), die meent dat Halbertsma slecht geïnformeerd 
was over de Lautverschiebung227. Breuker (1997:153) geeft een voorbeeld uit 
Halbertsma (1851), waarin Halbertsma etymologiseert en redeneert op een 
manier die de inzichten van Grimm en Rask verontachtzaamt. Breuker 
verwijst naar Halbertsma (1851:469-470), waar de laatste naar aanleiding van 
de woorden zoo en zulk ‘fia de betsjutting […] ferlykjend mei oare wurden’ 
vaststelt dat ‘de ‘z/s’ yn dy wurden ‘al in de vroegste tijden’ wiksele mei ‘t’ of ‘d.’ 
Ook in het Lexicon Frisicum neemt Halbertsma dergelijke klankveranderingen 
aan. S.v. AMME, ‘adem’ zegt hij dat de th van Oudengels (Ags.) æthm en Oudfries 
ethma wisselt met de h van het Gotische ahma: ‘literæ aspiratæ th et h = ch 
inter se permutantur unde Goth. ahma.’ Hij vergelijkt BRYK, ‘krom, gedraaid, 
verwrongen’ met Gotisch vraiqs, Engels wry, Middelengels wrie, to wrie en hij 
laat de b en de w wisselen: ‘Wried commutabant cum brid, brihet. B et w inter se 
permutantur; Nl. wrak, rejiculus, antiquitus audiebat brack. Kil. brack228.’
Feitsma (1997b:45) wijst erop dat Halbertsma de Lautverschiebung daadwerkelijk 
toepast wanneer hij een opmerking maakt over de plaats van een Gotisch 
woord op de ‘klankladder’ en wanneer hij zegt dat, ‘wanneer het Germaansch 
en het Grieksch beide een woord met dezelfde consonanten hebben […] 
die woorden niet hetzelfde zijn.’ Tot dan toe, zegt hij, hebben etymologen 
juist altijd ‘uit de gelijkheid der eerste tot de gelijkheid der tweede besloten’ 
(Halbertsma 1835a:178). Ook in Halbertsma (1836a:43) en in Halbertsma (1841:3) 
heeft Feitsma (1997b:45) aanwijzingen gevonden voor de veronderstelling dat 
Halbertsma de Lautverschiebung toepaste in zijn werk. Ze wijst verder op Buma 
(1969a:105), die signaleert dat Halbertsma ook in het Lexicon Frisicum werkte 
met de Lautverschiebung.
Volgens Feitsma (1997b:51-52) volgen Halbertsma, Hamaker en Graff ‘in 
ihren Wortgleichungen nicht immer festen Regeln’, maar ‘wenden sie in der 
Lautverschiebung einen strengeren Regelbegriff an als Grimm, der prinzipiell 

226  Dat blijkt ook uit de hierboven aangehaalde brief van Halbertsma aan de Van Len-
neps uit 1847, waarin hij schrijft dat hij probeert te werken volgens de geldende opvattingen 
van de taalkunde, zodat hij Grimm niet zou beschamen.
227  Zie voor de controverse tussen Feitsma en Breuker over Halbertsma’s kennis van de 
actuele taalwetenschap: Feitsma (1997c:139-151) en Breuker (1997:153-156).
228  Wried wisselden ze met brid, brihet. B en w wisselden onderling. Nl. wrak rejiculus=wat 
verworpen is, klonk vanouds als brack.
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Ausnahmen zu einer Regel akzeptiert.’ Halbertsma lijkt zich volgens Feitsma 
(1997b:53) meer aangetrokken te voelen tot de mogelijkheden die het 
Sanskrit biedt bij taalvergelijking. Hij wil verklaren ‘hoe het Sanskrit zweeft 
boven Germaansch en Grieksch, en de verschillen dier twee talen tot ééne 
en dezelfde voor de volkenscheiding algemeene taal vereffent’ (Halbertsma 
1843:71). Hij beschrijft als voorbeeld de ontwikkeling van Sanskrit gaus tot 
koe (Ned.), kou (Fries) en cow (Eng.). In het Lexicon Frisicum verwijst hij maar 
tien keer naar het Sanskrit. S.v. AF (af ) verwijst hij met de opmerking ‘Lingua 
Sanskrita frequentabat duplicem formam apa229’ indirect naar de verwantschap 
van AF met Sanskrit apa. S.v. BAKKE meldt hij dat k veranderde in ts, Fries 
bakt veranderde in Engels batch, en Sanskrit pac, (bakken, koken) in patsch. S.v. 
BEITEL haalt hij uit Bopps Vergleichende Grammatik, p. 855 Sanskrit bhid aan, dat 
Bopp vertaalt met ‘spalten’, dat door Halbertsma weer vertaald is als ‘findere’ 
(splijten). Beitel is een Germaanse afleiding van een ablautsvorm bij de wortel 
van bijten (WNT), dat verwant is met Latijn findere ‘splijten’; Sanskrit bhinátti 
‘hij splijt, doorsteekt’ (EWN). S.v. BILJE (billen, de groeven van een molensteen 
scherpen) verbindt hij ‘Ang. Somers. “bilge, to indent,”’ met Sanskrit bhil, want 
de betekenis van bilge stemt goed overeen met oorspronkelijk (‘primitiva’) 
Sanskrit bhil, splijten, want, zo zegt hij, het oppervlak van een steen wordt in 
schuine gleuven gespleten.230 Bij de eigennaam BOTE geeft hij uit het Sanskrit 
de vormen ‘badi, botti’ en s.v. DJIP (diep) vermeldt hij na varianten uit o.a. het 
Gotisch, het (Oud-)Engels en het Oudfries ter vergelijking de vorm tip uit het 
Sanskrit: ‘Confer Skr. tip, humectare’ (natmaken) en ‘F. dippe, idem.’ Bij tsjerk-
fâdye (kerkvoogdij) (954) wijst hij de vormen faths, fads aan als de Gothische 
tegenhangers van het modern Friese fâd (voogd): ‘Fâd vox eadem cum Goth. 
faths, fads, m. dominus, præfectus’, waarna hij, na een aantal samenstellingen 
met faths, noteert: ‘Skrt. pati, dominus.’ Aldus suggereert hij een relatie tussen 
Sanskrit pati en Fries fâd. S.v. het Noord-Friese FADAR, ‘foenum’ (hooi) komt 
hij via Angelsaksisch ‘fêdan, Nl. voeden, nutrire’, op ‘Ags. feder, pater, Ang. 
father, Nl. vader’, dat eigenlijk ‘opvoeder’ zou betekenen: ‘Proprie nutritor Lat. 
alitor, educator.’ Zo kan hij via ‘Nl. voeder, alitor et pabulum’, dat eigenlijk een 
dwaalweg is, uiteindelijk uitkomen bij ‘Skrt. pâ, nutrire, Lat. pater’, dat in het 
artikel overigens door een liggend streepje gescheiden is van het voorgaande. 
S.v. famke (959) noemt hij een aantal eigennamen: ‘Nomina propria antiqua 
Theotisca Fâmoth, (fah-moth) Famicho, Förstemann I. 398, F. Fâm, Fanne (famne) 
Ang. Fanny, (famnige) F. Fem, Sax.1. Femmeke, F. Femke, n.p.f. Wass. II. 175.’ Het is 

229  De Sankriet-taal gebruikte vaak de dubbele vorm apa.
230  BILJE, vb.a. acuere dentes lapis molaris. Ang. Somers. “bilge, to indent,” Halliwell; quæ 
notio bene quadrat cum primitiva Skr. bhil, findere; finditur enim lapis superficies in strias 
transversas.
Billen is afgeleid van bil(hamer). Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands behandelt 
billen onder de ingang bijl.
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niet duidelijk of hij met het daarna volgende ‘Skrt. péna, spuma, Lat. Venus ex 
maris spuma nata’ een verbinding wil leggen tussen de vorm uit het Sanskrit en 
de eigennamen en, misschien, met het lemma. Men kan zich de associatie min 
of meer voorstellen. Péna is ‘schuim’ en wanneer we weten dat het Friese faam 
‘(volwassen) meisje, maagd’ betekent, zien we Venus uit het zeeschuim geboren 
worden. S.v. FEÊR (veer) noemt hij tenslotte ‘Skrt. pat, volare’ (vliegen).
S.v. het lemma D bespreekt Halbertsma de consonanten, die hij verdeelt in 
de keelklanken G, K, H, de tongklanken D, T, Th en de lipklanken B, P, F. 
De H, Th en de F zijn geaspireerde letters, zegt Halbertsma, maar de kracht231 
van de geaspireerde H is verloren gegaan, ook al blijft het teken nog bestaan. 
Hij constateert dat de H een dubbel gebruik schijnt te hebben gehad, dat 
van een ademstroom in de keel, en dat van een geaspireerde keelklank. De 
ademstroom in de keel horen we nu nog voor de klinker in het Friese hund, 
hals, hâp of hopen, haved, hûd. Merk echter op, zegt hij, dat deze letter h in de 
Latijnse taal een k heeft, zoals bijvoorbeeld bewijzen canis, collum, copia, caput en 
cutis, waarvan de k (=c) de geaspireerde letter ch is. Na een verhandeling over 
geaspireerde liquida, bijvoorbeeld in Ags. hlæst, Oudfr. hlast, Fries læst, last; 
Ags. hleapan, Oudfr. hliapa, Engels leap, Fries liappe, ljeppe, refereert Halbertsma 
aan Griekse en Latijnse woorden beginnend met een k, die in het algemeen 
overeenkomt met een geaspireerde gutturaal ch in die Germaanse talen waarin 
de consonanten nog bestaan. Hij noemt o.a. als voorbeelden Ags. hlid ‘deksel’, 
Latijns claudo, Ags. hlud, ‘klinkend, luid’, sonorus, [...], obstrepens; Ags. hræv, 
‘kadaver’, cadaver, Oudfr hrê, [...], Fries hat, haat, Gr. χότoσ.
Even verder noemt hij het volgende rijtje: Ags. hvetja, scherpen, Alam. hwezjan, 
Engels whet, scherpen, prikken, Nl. wetten, Gotisch hvotjan, scherp afkeuren. Uit 
het Latijnse cos, cotis nemen de Friezen volgens Halbertsma net als de Goten 
niet alleen de o over, maar ook de letter h van de Latijnse consonant c = k, in Fries 
hótte, ‘slijpsteen’, hótje, ‘scherpen.’ De genoemde woorden zijn inderdaad aan 
elkaar verwant. De etymologie van deze twee woorden is onzeker, maar omdat 
hotte en hotsje erfwoorden zijn, is er in ieder geval geen sprake van ontlening 
aan het Latijn. Bij erfwoorden correspondeert een Latijnse c met Germaans ch, 
dat in het Nederlands en Fries h is geworden (vgl. cor – hart, hert).
In enkele gevallen wijst Halbertsma haast terloops, misschien zelfs onbedoeld, 
op Germaanse klankverschuivingen. S.v. FEAL, ‘vaal’, lijkt het alsof hij 
door de vertalingen van enkele voorbeelden de relatie tussen Latijn pullus, 
‘donker(kleurig), zwartachtig’ en pallidus, ‘bleek, vaal’, en het Friese feal opmerkte 
om daar vervolgens in een soort van ‘afterthought’ nog even op te wijzen:

231  ‘Kracht’ is de vertaling van het Latijnse ‘vis’. Mogelijk bedoelt Halbertsma dat de h 
oorspronkelijk een glottale of faryngale medeklinker was, met aspiratie, maar dat er in het 
Fries van zijn tijd niet meer dan wat ‘geruis’ (aspiratie) van overgebleven is, dat de h zijn 
‘kracht’ is kwijt geraakt.
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FEAL, adj. luridus, Ags. fealu, fealo, fealwe, Ang. fallow. ‘N feal kou, vacca 
subpallida. Di feale juwn, vespera lurida. Nl. de vale schimmen, manes 
luridæ. ‘N féal forwielne tâbert, palla subflava ex holoserico. Confer pullus 
et pallidus Latinorum232.

S.v. DEKHYNXT wijst Halbertsma impliciet op de klankverschuiving p > f, 
wanneer hij zegt dat het Friese fôle, ‘veulen’ hetzelfde woord is als het Latijnse 
pullus, ‘jong dier’: ‘nota F. foale, Got. et Ags. fula, Sax.n. füllen; pullus equinus, 
eandem esse vocem cum Lat. pullus.’ S.v. bjen-struken (374) gebruikt hij een bijna 
identieke formulering voor de verandering c > h: ‘helm eadem vox cum Nl. 
halm, Lat. culmus.’

10.6 Conclusie
Halbertsma wilde met zijn woordenboek een bijdrage leveren aan de etymologische 
kennis van de Germaanse talen. Daar is hij zeker in geslaagd, al was het alleen maar 
omdat hij in de interne en de externe etymologie zoveel Germaanse varianten op 
een rij heeft gezet. Hij wilde ook aantonen dat het Fries onmisbaar was voor de 
etymologie van de Germaanse talen. Omdat hij niet concreet aangeeft waar hij 
bestaande etymologieën verbetert, kan ik niet overzien of hij inderdaad ‘misslagen’ 
van collega’s heeft hersteld. 
Halbertsma zag zichzelf als iemand die het nieuwe etymologische licht had gezien 
dat in de negentiende eeuw was gaan schijnen. Desondanks kwam er dadelijk bij het 
verschijnen van het Lexicon Frisicum kritiek op zijn onsystematische en speculatieve 
manier van etymologiseren. Feitsma (1997c:143) benadrukt dat dit op zichzelf niet 
zo vreemd was. De etymologie in de eerste helft van de negentiende eeuw, voor 
de opkomst en vestiging van de ‘ausnahmlose Lautgesetze’, had nu eenmaal vaak 
een spekulatief-radend karakter. De regels van Grimm en Halbertsma hebben 
‘prinsipieel en praktysk útsûnderingen en […] se (ha) allebeide ek mear spekulative 
etymologyen útbrocht.’233 
Halbertsma heeft in zijn woordenboek in ieder geval wel laten zien dat hij op de 
hoogte was van de Germaanse klankverschuiving, ook al presenteert hij die niet op 
een systematische manier. Feitsma (1997c:144) meent dan ook terecht dat, ondanks 
Kerns kritiek op Halbertsma’s concrete etymologiëen in het Lexicon Frisicum, de 
gedachte dat Halbertsma ‘niet doordrongen’ was van de betekenis van Grimms 
historisch-vergelijkende methode, door de feiten wordt tegengesproken. Al moet 
gezegd worden dat in het Lexicon Frisicum ook klankverschuivingen worden 
gepresenteerd die het tegendeel bewijzen (vergelijk Breukers kritiek hierboven).

232  FEAL vaal. [...] ‘N feal kou, een bleke, vale koe. Di feale jown, de bleke avond. ‘N féal 
forwielne tâbert, vale mantel van zijde. Vergelijk pullus en pallidus van de Romeinen.
233  Zie voor een uitgewerkt voorbeeld van Halbertsma’s speculatief-radende etymologie 
het hoofdstuk over de etymologie van tsjoene hierna.
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In zijn bespreking van het Gotisch woordenboek van Diefenbach noemt Halbertsma 
de etymologie ‘het werk van het genie.’ Halbertsma waarschuwt de etymoloog 
die uit het beschikbare materiaal ‘mechanisch’ zijn etymologieën wil opmaken: 
‘zonder de tact en de vinding van het genie, zal uwe arbeid ten minste voor de helft 
ijdel zijn. De etymologie is geen bureauwerk.’ Een dergelijke combinatie van genie 
en ‘alomvattende taalgeleerdheid’ mag men volgens Halbertsma niet verwachten. 
Er past dus slechts bewondering voor Diefenbach, ‘die de etymologie onzer talen 
op zulk eene grootsche schaal heeft durven ondernemen.’ Zijn ‘onontwijkbare 
feilen’ mogen we hem niet kwalijk nemen (Halbertsma 1848:562). Ik geloof dat we 
die conclusie voor Halbertsma’s etymologisch werk in het Lexicon Frisicum over 
kunnen nemen.
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11 Halbertsma en de etymologie van tsjoene234

11.1 Inleiding
Halbertsma is zijn hele lange taalkundige carrière op zoek geweest naar de 
etymologie van het Friese werkwoord tsjoene ‘toveren.’ Tsjoene komt al aan 
de orde in zijn eerste taalkundige publicatie van 1822 en vijftig jaar later is 
tsjoene, gespeld als tjûne, als lemma opgenomen in het Lexicon Frisicum. In dit 
hoofdstuk wil ik nagaan hoe Halbertsma’s zoektocht is verlopen. Ik bekijk 
daarvoor o.a. het handschrift Lexicon Frisicum A (LFA), de woordenboekfiches 
voor het Lexicon Frisicum (Tresoar 229 Hs) en het Lexicon Frisicum zelf.

11.2 Het begin
Halbertsma (1822a:591) stelt de vraag: ‘Wat is tjoene of tjonne, tooveren; betjoene, 
beheksen; tjoenster of tjonster, oudtijds thianster, tooverkol?’ Ik neem aan 
dat Halbertsma met oudtijds op het Oudfries doelt, maar in het Oudfries 
bestaat, voorzover ik weet, niet een vorm thianster in de betekenis ‘tovenares, 
heks.’ Halbertsma heeft thianster echter niet zelf bedacht, maar, al dan niet 
via Wiarda’s Altfriesisches Wörterbuch (1786), gevonden bij Cadovius Müller. 
Bestaand Oudfries of niet, de vorm thianster past prima in Halbertsma’s 
etymologie, want hij legt een verband met het Engelse ‘chantres, zangster, in 
den zin van enchanteuse, eene vrouw, die door zingen betoovert [...].’ Halbertsma 
kan op zingen uitkomen via de vormen angder ‘ander’, hangden ‘handen’, ongder 
‘onder’ en ongs ‘ons’ uit Adr. vande Vennes, Tafereel van de belacchende werelt. Zo 
zou ook een g zijn ‘ingeschoven in zingen.’ Halbertsma vindt thianster, en de 
jongere vormen tjonster, tjonne, of tjoene, tjoenster, terug in ‘sang, gezang, waarvan 
het verloopene sangje, het gebruikelijke frequentativum sangerje, saniken, het 
IJslandsche sangra, mompelen, knorren, en in sjonge of sjoenge, zingen.’ Maar 
wel een bepaalde manier van zingen: ‘het was tjanter of tjanterje, dat slechts een 
andere tongval is voor cantare, tjoene, sangen, singen, en een snel en onverstaanbaar 
gebrabbel, vooral in een vreemde taal, aanduidt.’ Zo zou tjoene een sprekend, 
zingend ‘prevelen van tooverwoorden en gebeden zijn.’ De oude volken 
zouden volgens Halbertsma galmend, bijna zingend gelezen hebben en dus 

234  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2005), ‘Halbertsma en de etymologie van tsjoene’, 
in: Jaap  Engelsman et al (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den 
Haag, pp. 42-46
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‘is het natuurlijk, dat siggwan (singwan) in het Gotisch lezen beteekent235, gelijk 
ook somtijds in het Angelsaksisch en oud-Duitsch.’ Halbertsma’s ‘afleiding’ 
van tjoene krijgt volgens hemzelf ‘eene grootte waarschijnlijkheid’ omdat de 
Friezen de tsjoenders vandaag de dag nog steeds ‘ljoie fen ‘t wud’, lieden van het 
woord, noemen. In LFA:706 brengt Halbertsma thianster ook in verband met 
tsjanterje. Getwijfeld mag worden aan de door Halbertsma als modern Fries 
gepresenteerde vormen tjonne, tjonster en sjoenge236. Het Woordenboek der Friese 
taal geeft alle drie vormen niet als (bij)lemma.
Halbertsma was in 1822 zeer tevreden met zijn afleiding, toch kwam hij nog op 
een andere, misschien zelfs wel betere (p. 592). Door zijn kennis van gebruiken 
rondom tovenarij, weet Halbertsma dat er altijd ‘banden en kransen bij te 
pas (kwamen).’ ‘Daar tian en tion nu in het Angelsaksisch trekken en binden 
beteekent, is het zeer waarschijnlijk dat het oude tjanne, het hedendaagsche 
tjonne of tjoene, eigenlijk binden is, en betjoene bebinden, bewinden, en daardoor 
betooveren.’ Halbertsma heeft hiervoor mogelijk uit zijn eigen bibliotheek 
Lye’s Dictionarium Saxonico et Gothico-Latinum (1772) geraadpleegd. Lye geeft in 
deel II bij tion de betekenis ‘trekken’ (‘trahere, ducere’), maar spreekt niet van 
‘binden’, terwijl bij tian ‘binden’ (‘to tye. vincire, ligare’) als de enige betekenis 
wordt gegeven. Het ‘oude tjanne’ heb ik nergens kunnen vinden.
Halbertsma (1822a:592-593) zoekt steun voor zijn etymologie bij het Nederlandse 
‘iemand betrekken […]. Gelijk dit Hollandsche, zoo stemt ook het Latijnsche 
fascinare [...] in etymon en beteekenis volmaakt overeen met tjoene, indien het 
namelijk van fascia, band, zwachtel, moet afgeleid worden’, een afleiding die 
echter niet mogelijk is. Halbertsma stelt tian en tion gelijk aan het modern 
Friese tjen ‘tijgen’, dat evenwel terug gaat op Oudfries tia. Dit tjen, ‘alleen in den 
zin van trekken’, brengt Halbertsma in verband met het Friese tsjinst ‘dienst’ en 
Hindelopers tenst, ‘eigenlijk betrekking of bewinding tot betoovering’, maar in 
het spraakgebruik volgens Halbertsma de koorts die door betovering ontstaat 
of verdwijnt. Halbertsma wist toen blijkbaar nog niet dat tsjinst terug gaat op 
het Oudfriese thianost ‘dienst’ (zie hieronder).
Daarmee was er niets meer over tsjoene te zeggen, dacht Halbertsma, toen 
hem toch nog een andere, nogal vergezochte, afleiding te binnen schoot 
(p. 593): ‘De oude Duitsche volken’ en de Grieken en Romeinen, gebruikten 
volgens Halbertsma ‘dunne rijsjes’ bij hun wichelarij en ‘deze rijsjes heeten 
in het Gotisch tains, in het Angelsaksisch tan, in het oud-Vriesch ten, teen, 
twijg, uitspruitsel. Vanhier beteekent het Angelsaksische tan lot, en dit lot, het 
Angelsaksische hlyt en het Vriesche leat, is op zijne beurt niets anders dan eene 

235  Vergelijk Halbertsma (1851:63): ‘Zoodra [...] onze vaderen lazen namen zij dadelijk 
 eenen dreun of zang aan, vooral bij rijmwerk, en maakte[n] van lezen, wat de Gothen 
siggwan [zingen] legere, noemden.’
236  Varianten als jonge / jûnge en tonge / tûnge komen wel voor in het Fries.
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loot, afkomstig van hluton, buigen, leat, loten.’ Dan zou ‘tanner, tjanner, tjonner, 
tjoener het Angelsaksische tan-hlyta, of tan-hlytere’ zijn, eigenlijk teenloter, dat 
is, wigchelaar, waarzegger’ (p. 625). Geleidelijk veranderde de betekenis van 
tjanster of tjonster van een vrouw ‘die met tanen of teenen wigchelde’ in ‘eene 
hatelijke tooverheks’ (p. 626). 
Halbertsma geeft in 1822 zijn etymologieën voor wat ze waard zijn. Ze hebben 
‘elk hare goede zijde’, maar er kan toch maar één de ware zijn, ‘het zij ze onder 
die drie steke, het zij onder andere, die mij onbekend zijn’ (p. 626).

11.3 Jacob Grimm
Twintig jaar later heeft Halbertsma nog steeds niet een bevredigende 
etymologie van tsjoene. Op 25 maart 1842 vraagt hij in een brief aan Jacob 
Grimm (aanwezig in de Staatsbibliothek zu Berlin) of hij ‘mag onderstellen, 
dat het frequentativum zaubern, fascinare, een zûben ten grondslag had’, want 
dan zou hij ‘in het Friesch krijgen tûwe, frequentativum tûwene of tsjûwene, 
contracte tsjûne, tsjoene.’ Tussen Halbertsma’s aantekeningen in LFA zit een 
brief die een concept lijkt te zijn van die van 25 maart 1842: ‘Ik ben onlangs 
gestuit op de causæ van 2 woorden in mijn Lexicon. Weet Gy daar ook familie 
van in de Duitsche taalschatten?’ Halbertsma is daarin nog onzekerder over de 
afkomst van tsjoene: 

De openende k voor een vokaal veranderen de Friezen dikwerf in tsj, 
de Eng. in ch Kerk, Fr. tsjerke, E. church. [...]. In die rigting kan ik wel 10 
etymologien van tsjoene scheppen, waarvan echter niet ééne overwegende 
waarde heeft (pp. 695-696).

Grimm kan Halbertsma op 28 april 1842 ‘nur ungenügend beantworten’:

tsione wäre den buchstaben nach leicht kione, kioene, wofür sich aber 
sonst der begriff des zaubers nicht darbietet. Die Schweden brauchen kjusa 
für zaubern. In zaubern, tovern scheint das r wesentlich, das heisst erst aus 
dem subst. zauber, tover ist das verbum abgeleitet (Sijmons 1885:24).

Halbertsma heeft op het woordenboekfiche tsjoene 6 genoteerd dat Grimm 
in zijn Mythologie (1844) kjusa noemt in verband met tsjoene. Grimm (1844:989) 
schrijft ‘Schwed. ist tjusa zaubern, ich denke kjusa, altn. kiosa, kiesen, wählen, 
eligere sortem, aber auch die vala, die weise frau und zauberin, ist eine 
wählende, valkyrja.’ Halbertsma komt op het fiche ook op varianten van kiezen 
en uiteindelijk komt hij via bekoren op bekoert van den boesen viand. Halbertsma 
heeft het Zweedse kiusa ook in Grimms Deutsche Grammatik II (1826) gevonden: 
‘Zw. kiusa, fascinare. Fr. tsjiusane, tsjuna. as. tiono [moet zijn teona] nefas, injuria, 
ignominia. [...] Gr. II. 35’ (LFA:707). Even daarvoor zegt Halbertsma op dezelfde 
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pagina: ‘Na etlyke derivatien van het woord tjoene gegeven te hebben, is het 
mij thans gebleken dat er niet één van deugt en dat de ware oorsprong in 
het woord Tschouchne, de Russische naam voor de Finlanders wereld berugt 
wegens hunne toverpraktijken, gelegen is.’

11.4 Het Lexicon Frisicum
In het Lexicon Frisicum ziet het artikel tsjoene er zo uit:

Tjûne. Tsjûne, tsjoene, incantare, Tsianster, tsjonster, tsjoenster, incantatrix. 
Causa incerta est; si fluxit vox ex F.v. tióna, nocere, scribenda est litera 
t, tjoene; si contra ex Ags. thunan, crepere, tonare; thunega, phylacteria; 
thunga, aconitum, vel ex F.v. thiania, servire (malo dæmoni) litera initialis 
esset th, thjûne237. (594)

Het blijkt dat niet één van Halbertsma’s etymologieën uit 1822 het woordenboek 
gehaald heeft. Halbertsma heeft in het Lexicon Frisicum blijkbaar ook afstand 
genomen van het Russische tschouchne als ‘ware oorsprong’ voor tsjoene. Verder 
is Grimms suggestie dat er verband zou kunnen zijn met het Zweedse kjusa, 
niet overgenomen, evenmin als de door Grimm afgewezen afleiding via 
zaubern < zûben. Halbertsma’s twijfel is echter niet verdwenen. In het Lexicon 
Frisicum wordt duidelijk dat hij bijna vijftig jaar tevergeefs gezocht heeft naar 
een (hem) overtuigende etymologie van tsjoene, want hij geeft een aantal als 
gelijkwaardig gepresenteerde, nieuwe alternatieven voor de onzekere komaf 
van tsjoene. In de eerste plaats gaat Halbertsma, misschien geïnspireerd door 
Von Richthofens Altfriesisches Wörterbuch (1840b), uit van een mogelijk ontstaan 
uit het Oudfriese tióna, ‘beschadigen.’ Anderzijds kan tsjoene ook ontstaan zijn 
uit het Angelsaksische thunan (moet zijn thunian), ‘galmen, donderen, bulderen, 
met een luide stem praten of laten klinken’; thunega, ‘beschermmiddel, amulet, 
talisman’; thunga (moet zijn thung?), ‘(gif gemaakt uit de) monnikskap’ of uit het 
Oudfriese thiania, ‘(kwade geesten) dienen.’
De plaats van het artikel tjûne zou er op kunnen wijzen dat Halbertsma een 
lichte voorkeur heeft voor één van de laatste vier etymologiën, meer specifiek 
waarschijnlijk voor de allerlaatste, die uitgaat van het werkwoord thiania. 
In het bijna acht kolommen tellende artikel D geeft Halbertsma aan dat er 
in het Fries veel woorden zijn die met een t beginnen, waar het Nederlands 
een d heeft. Beide gaan terug op een th. Om dat zichtbaar te maken, neemt 
Halbertsma in zijn woordenboek een aantal hedendaagse Friese t-woorden op 

237  Tjûne, betoveren, Tsianster, tovenares. De oorsprong is onzeker; als het woord geko-
men is van F.v. tiona, schaden, moet men schrijven t, tjoene; als het daarentegen komt van 
Ags. thunan, klinken, donderen; thunega, amuletten; thunga, monnikskap, of uit F.v. thiania, 
dienen (van een slechte daemon) zou de beginletter th moeten zijn, thjûne. 
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onder de letter D, voor de ‘gewone’ d-woorden. Enkele voorbeelden zijn Tærskje 
‘dorsen’, Teye ‘dooien’ en Tjinje ‘dienen.’ Tjûne is waarschijnlijk op deze plaats in 
het woordenboek opgenomen vanwege de beginletter d van het Nederlandse 
dienen, die correspondeert met de t aan het begin van het Friese tsjinje, Oudfries 
thiania. Halbertsma heeft tsjoene op grond van de impliciete en foutieve 
aanname dat het afgeleid moest worden van een grondwoord met th, die zich 
in het Nederlands tot een d ontwikkelde, samen met andere t-woorden, aan 
het begin van het d-traject opgenomen. Wanneer hij de juiste etymologie had 
gezien, zou tsjoene het woordenboek helemaal niet gehaald hebben, want dat is 
niet verder gekomen dan FEER.

11.5 Tot besluit
Volgens Feitsma (1997a:150) krijgen in Halbertsma’s etymologieën van tjoene uit 
1822 ‘betekenisovergangen en cultuurhistorische beschouwingen de overhand’ 
en ‘zijn etymologie is hier rijkelijk radend-speculatief geworden.’ Halbertsma 
is na 1822 feitelijk blijven raden. Daarbij bestaat natuurlijk de kans dat er goed 
geraden wordt, zeker wanneer er zoveel verschillende etymologieën gegeven 
worden. S.v. tjûne vinden we inderdaad de etymologie die tot op de dag van 
vandaag als de juiste beschouwd wordt. Halbertsma spreekt zich daar, ondanks 
de aanwijzingen die hij daarvoor bij Grimm gevonden heeft, alleen niet duidelijk 
voor die etymologie uit. Hij geeft het Oudfriese tióna, ‘nocere’ (beschadigen, 
schade toebrengen aan) correct als oorsprong van tsjoene, maar hij geeft het 
slechts als één van de mogelijke oorsprongen. S.v. BOTE is hij veel zekerder 
van zijn zaak, wanneer hij zegt dat nocere de grondbetekenis, ‘notio primitiva’, 
van tsjoene is. S.v. eunjer (946) refereert Halbertsma aan dezelfde betekenis en 
oorsprong voor tsjoene: ‘tióne, tjoene, fascinare; tionster, tjonster, tsjûnster, venefica, 
a Sax. v. tiunian, huemu, injuriam, damnum inferre, nocere maligne; tiono, nefas, 
injuria.’ Vreemd genoeg zegt Halbertsma juist s.v. tjûne dat hij niet zeker is 
van de etymologie, terwijl hij s.v. BOTE en eunjer, waar hij, al associërend, op 
tsjoene komt, niet twijfelt. Buma (1959:23-24) geeft precies dezelfde etymologie, 
maar hij heeft Halbertsma’s artikel tjûne blijkbaar niet gezien, want hij komt 
tot de juiste etymologie via Epkema’s woordenboek op de zeventiende-eeuwse 
dichter Gysbert Japiks (1824). Halbertsma bezat trouwens een exemplaar van 
dat woordenboek. Epkema merkt s.v. tjoe (is tsjoed) op: ‘misschien komt hier 
wel tjoenen, heksen, tooveren van.’ De tegenwoordige betekenis van tsjoene 
mag dan wel ‘heksen, toveren’ zijn, zegt Buma, de oorspronkelijke betekenis 
is ‘schade toebrengen’ en dat past weer mooi bij tsjoed, dat ‘kwaad, slecht, 
verkeerd’ betekent. Buma (1959:24) wijst daarbij o.a. op Oudfries tiôna, tiûna, 
‘benadelen, krenken.’
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12 Engels en Fries in het Lexicon Frisicum

12.1 Inleiding
Zelfs bij oppervlakkig doorbladeren van het Lexicon Frisicum valt op dat het een 
groot aantal Engelse woorden en vooral ook Engelse voorbeelden bevat. Zoals 
bijvoorbeeld in het artikel alle-heel (87):

alle-heel, (totus integer) totus quantus. Shakespeare, all the whole army 
stood agaz’d at him. Synonymon est heel-ind-al, ubi al tamen notat 
“omnia,” ut apud Anglos, Snuff or the fan supply each pause of the chat With 
singing, laughing, ogling and all that. Pope, rape of the lock. C. 3. A torch 
snuff and all goes out in a moment, when dipped in the vapour. Addison. 
Rem. on Italy. F. n’ toartse mei pit ind âl giet ut. - F.v. al stocknaken, totus 
quantus nudus, F. alleheel stóak-néaken, reduplicate alle-heel-ind-al. 
Eædem formæ antiquitus obtinebant apud Anglos, Alle-hool, entirely, 
Halliwell. Wickliffe al-hool, Gen. c. 43. vs. 28, Vulg. “sospes,” adeoque 
proprio sensu, totus integer. Eadem vis “omnino, “prorsus, plane,” viget 
in al ante plures alias voces, præsertim verba Ang. v. ex. gr. Wyckliffe al-
bront, Ang. wholly burnt. - W. al-closid, Ang. entirely closed. - W. al-defouled, 
Ang. entirely ruined. - W. al-doun, Ang. quite down. W. al-helid, Ang. perfectly 
healed. - W. al-plesede, Ang. perfectly pleased. - W. al-redi, Ang. quite ready. - 
W. al-stille, Ang. entirely quiet. In his et multis aliis vocibus Angli al, non 
sine magno linquæ detrimento, rejecerunt.In verbis Ang. v. tobreke, F. 
tobrekke; Ang. v. tobrenne, F. tobarne, to auget vim notionis verbi, quam 
iterum intendit al, adeo ut cum verbo in unam vocem coalescens 
subjectum totum quantum perdat. Ang. v. al-tobreke, al-tobrenne. W. al-
tobreke, Ang. to break in pieces entirely. - W. al-tofoule, Ang. to utterly defoul. 
W. al-tocut, Ang. to cut entirely to pieces. Neque hæc composita seculo 
XVII penitus obsoluerant: interpretes Bibli Sac. a certain woman cast a 
piece of a milstone upon Abimelechs head and all-tobrake his skull, Judges 
IX. 53. She plumes her feathers and lets grow her wings, That in the various 
bustle of resort Were alltoruffled and sometimes impaird. Milton. Comus. 
v. 380. Lexicographi Johnson et Todd, qui in argumento grammatico 
mire hallucinantur, ex his verbis formarunt adverbium all-to, et verba 
break et ruffle, eaque scribentes distinxerunt in duas voces hoc modo 
all-to ruffled. (F. alleheel-toroffele). Confer Madden, virum grammatica [...]
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insignem, qui veritatem vidit in Glossary to the Wyclyffite versions of the 
bible, p. 4. 6, et Frisica verba cum to composita238.

De citaten uit werk van Shakespeare, Pope, Addison, Milton en het 
bijbelboek Judges suggereren een grote belezenheid in de Engelse literatuur. 
Waarschijnlijker is echter dat Halbertsma hier in grote mate schatplichtig is aan 
het woordenboek van Samuel Johnson (editie Todd). Alle citaten uit genoemde 
bronnen zijn, zij het vaak in iets andere vorm, in Johnsons woordenboek terug 
te vinden s.v. A’gazed, ALL adv. en ALL n. s. Bij enkele van de citaten in Johnson 
heeft Halbertsma aantekeningen geplaatst of markeringen aangebracht. S.v. 
alle-heel noemt Halbertsma het woordenboek van Johnson, en dat doet hij vaker. 
S.v. ÆRS, bijvoorbeeld, verwijst hij voor een niet gegeven citaat van Hudibras 
naar het (met een streepje gemarkeerde) artikel arse bij Johnson en s.v. al-oan 
(90) verwijst hij na een citaat van Locke, overigens zonder een bepaald artikel 
te noemen, ook naar Johnsons woordenboek. Het merendeel van de citaten 
uit het werk van de grote namen uit de Engelse literatuur wordt echter zonder 
verwijzing naar Johnson gegeven, terwijl aantekeningen en markeringen in 
Johnsons woordenboek er toch sterk op wijzen dat Halbertsma niet zelf de 
primaire bron heeft geraadpleegd. 
Uiteraard is het Tjalling bij het bezorgen van het Lexicon Frisicum ook 
opgevallen dat er zoveel Engels materiaal in zijn vaders woordenboek is 
opgenomen. In zijn voorwoord meldt hij dat hij daar bij het samenstellen van 
de indices rekening mee gehouden heeft (Halbertsma 1872:X; zie p. 268). Het is 
volgens Tjalling niet toevallig dat het Lexicon Frisicum zoveel Engelse woorden 
bevat. ‘Indien iemand zich er over zou verwonderen dat Engelse woorden met 

238  alle-heel, (algeheel) alles tesamen. [...] Synoniem is heel-ind-al, waar echter al betekent 
alle, zoals bij de Engelsen, Snuff or the fan supply each pause of the chat With singing, laughing, 
ogling and all that. [...] F.v. al stocknaken, helemaal naakt, met duplicatie alle-heel-ind-all. 
Dezelfde vormen kwamen vroeger bij de Engelsen voor: Alle-hool. [...] Vulg. “sospes,” in de 
letterlijke betekenis: geheel en al. Dezelfde betekenis: ‘in ’t geheel, volstrekt, voluit’ geldt in 
al voorafgaand aan verschilldende andere woorden, vooral werkwoorden [...]. In deze en veel 
andere woorden hebben de Engelsen, niet zonder grote schade voor de taal, ‘al’ laten vallen. 
In werkwoorden als Ang. v. tobreke, [...] F. tobarne vermeerdert to de kracht van de betekenis 
van het werkwoord, wat ook de bedoeling is van ‘al’, zodanig dat het met het werkwoord 
samengroeit en het hele onderwerp vernietigt. [...] En deze samenstellingen waren in de 
17e eeuw nog niet helemaal verdwenen: de vertalers van de Bibli sac. a certain woman cast a 
piece of a milstone upon Abimelechs head and all-tobrake his skull, Judges IX. 53. She plumes her 
feathers and lets grow her wings, That in the various bustle of resort Were alltoruffled and sometimes 
impaird. Milton. Comus. v. 380. De lexicografen Johnson en Todd, die bij hun grammatische 
argumentatie wonderlijk dwalen, hebben uit deze werkwoorden een bijwoord all-to afgeleid, 
en werkwoorden break en ruffle, en bij het schrijven ervan hebben ze ze als volgt gesplitst: 
all-to ruffled. Vergelijk Madden, de aanzienlijke grammaticus, die de waarheid zag in Glossary 
to the Wyclyffite versions of the bible, p. 4. 6, en friese werkwoorden, samengesteld met to.



203

losse Friese woorden worden vergeleken’, meldt Tjalling, ‘kan ik zeggen dat 
het mij uit conversatie met mijn vader bekend is dat hij bij het samenstellen 
van het woordenboek zich had voorgenomen vooral ook aan te tonen dat de 
Germanen die over zee Brittannië waren binnengevallen, niet alleen Angelen 
en Saksen waren, maar zeker voor een groot deel ook Friezen, hetgeen mijn 
vader ongetwijfeld uitvoerig zou hebben verklaard en aangetoond, indien het 
hem gegeven was geweest zelf het voorwoord te schrijven’ (Halbertsma 1872:X-
XI; zie p. 268)239.

12.2 Ideeën over de relatie tussen (Oud)fries en (Oud)engels
Tijdens zijn verblijf in Engeland in de nazomer van 1859 krijgt Halbertsma 
informatie over Friezen in Engeland waaruit hij concludeert dat ‘de Friezen 
[…] bij gansche cohorten (dienden) onder de Romeinen in Engeland.’ Omdat 
de Friezen toen konden zien en ervaren hoe de Engelsen waren en hoe 
vruchtbaar en rijk de bodem van ‘Britanje’ was en ook waar de strategische 
posities waren, hoeft volgens Halbertsma niemand zich te verwonderen ‘over 
den rusteloozen ijver, over de stoutmoedigheid en het goed geluk, waarmede 
hunne stamgenooten, toen de Romeinen het land verlieten, dit schoone eiland 
onophoudelijk aanvielen, en eindelijk met hunne bondgenooten de Anglen 
en Saxen veroverden.’ Tot slot haalt hij Procopius aan, die slechts spreekt ‘van 
drie volken, die het eiland bewoonden, de Anglen, de Friezen en de Britten’ 
(Halbertsma 1862b:328).
Volgens Bremmer (1990:167) is Procopius’ verklaring, naast heel bekend, ook 
twijfelachtig en bovendien is er geen ‘contemporaneously historical evidence 
to support the supposition that Frisians had such a prominent part in the 
Adventus Saxonum.’ Bremmer (1981:84) concludeerde op grond van historisch 
en toponymisch onderzoek al dat ‘the settlements in Anglo-Saxon England 
referring to Frisians can hardly be ascribed to the period of the first Germanic 
invasion in Britain.’ Bremmer (1990) laat zien dat het idee dat het Engels zijn 
oorsprong vindt in het Fries, desondanks in een lange en stevige traditie staat. 
In het begin van de zestiende eeuw worden in veel kronieken in Nederland 

239  Urban (1856:394) geeft een bericht door van Bosworth over het Friese woordenboek 
waaraan Halbertsma werkt. Ik neem aan dat hij ook op Bosworth afgaat wanneer hij zegt 
dat Halbertsma goed op de hoogte is met het Engels en zijn dialecten en dat Halbertsma 
die kennis in zijn woordenboek in zal zetten: ‘Dr. Bosworth […] tells us that his friend Dr. 
Halbertsma, a native Friesian, now residing at Deventer in Holland, has made arrangements 
for publishing two other works of still greater importance to English philologists than Dr. 
Grimm’s learned German Dictionary. They are of the Low-German stock, and therefore 
closely allied to Anglo-Saxon – the direct parent of English. We allude to a large dictionary 
of the Dutch language, and another of the Friesian.[...] He is critically acquainted with Eng-
lish and its dialects, of which great use will be made in the derivations of the words’ (Urban 
1856:394).
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(inclusief Friesland) de activiteiten van de Friezen in het vijfde-eeuwse 
Engeland als een vaststaand feit gegeven. In die tijd werd het idee dat de 
Friezen een belangrijke rol gespeeld hadden in de Germaanse verovering van 
Brittannië in brede kringen geaccepteerd, al werd er weinig aandacht besteed 
aan de gevolgen die dit voor de taal gehad moet hebben (Bremmer 1990:168, 
172). 
Franciscus Junius (1591-1677) nam al aan dat er een nauwe relatie tussen het 
Fries en het Engels bestond (Nielsen 1981:40; Bremmer 1990:179). Dat was 
ook de mening van Janus Vlitius, een andere 17de-eeuwse geleerde (Nielsen 
1981:40). Simon Abbes Gabbema geeft in zijn voorwoord bij de uitgave van het 
werk van Gysbert Japiks (1681), als een soort van ultieme aanbeveling voor het 
werk van Japiks, een opsomming van argumenten om te bewijzen dat het Fries 
de oorsprong is van het Engels (Bremmer 1990:179-180). 
Uit reisverslagen van Engelsen die in Friesland zijn geweest, blijkt ook steeds 
meer het besef van de verwantschap tussen het Engels en het Fries. Vooral 
Molkwerum en Hindelopen mogen zich in de belangstelling van de reizigers 
verheugen, want daar zou volgens hen de ‘ancient Frisian tongue’ nog te horen 
zijn (Bremmer 1990:180). John Farrington is de eerste die in zijn reisverslag 
(1710) het bekende sjibbolet ‘Butter, Bread and green cheese / is good English 
and good Frize’ gebruikt240. Bovendien wijst Farrington overeenkomsten tussen 
Fries en Engels aan, die hij vooral vindt in ‘monosyllables as Horse, Hose, Smith, 
Way, Rain and all which are pronounced just as we do.’ Bremmer veronderstelt 
dat dergelijke observaties door Engelsen veelvuldig zullen zijn gemaakt en dat 
ze hebben bijgedragen tot het instandhouden van de bestaande opvattingen, 
die nu zelfs door bekende geleerden werden ondersteund (Bremmer 1990:181-
182). Ook de Engelse taalgeleerde Bowring vermeldde in zijn reisverslag de 
overeenkomst tussen het Fries en het oudere Engels:

Zoo bevind ik mij dan hier, en luister dagelijks naar eene vertaling van 
Shakespeare in eene taal, zeer veel overeenkomst hebbende met die, 
welke in Engeland gesproken werd, vele honderden van jaren voor dat 
Shakespeare schreef (Bowring 1830-59-60, brieven)241.

Bremmer (1990) behandelt nog meer bronnen die zich uitspreken over de relatie 
Fries-Engels. Ik beperk me hier tot Wiarda (1786), in Halbertsma’s bibliotheek 
bij Tresoar terug te vinden onder nummer 191 Hs, en de door Nielsen (1981) 
besproken publicaties van Grimm (verschillende edities), Rask (1825) en De 

240  Het komt in het Fries al voor in de Naamspooringen (ca. 1686) van J. Hilarides (vergelijk 
Feitsma et al 1964: I, 10 en II, 35).
241  Bowring was op bezoek bij ds. Rinse Posthumus te Waaksens, die toneelstukken van 
Shakespeare in het Fries vertaald heeft.
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Haan Hettema (1856). De laatste twee bevinden zich in Halbertsma’s bibliotheek 
onder respectievelijk de nummers 3105 TL en 1819 TL. De bibliotheek bevat 
van Grimms Deutsche Grammatik alleen de editie van 1822. 

12.2.1 - Wiarda
Wiarda is de auteur van het eerste Oudfriese woordenboek. Hij vermeldde in het 
voorwoord van elk van de vijf delen van zijn Oudfriese tekstuitgaven de relatie 
tussen het Fries en het Engels. Wiarda stelt de verwantschap tussen beide talen 
vast door Oudengelse en Oudfriese woordparen te geven. Hij realiseert zich dat 
het Oudengels al bekend is uit bronnen uit de achtste eeuw, terwijl dat voor het 
Oudfries pas sinds de dertiende eeuw het geval is. Hij is er echter van overtuigd 
dat er nauwelijks verschil tussen beide talen zou zijn geweest wanneer we terug 
zouden kunnen gaan tot de achtste eeuw. Wiarda presenteert slechts Engelse en 
Friese woorden, zonder dat hij fonologische en/of morfologische regelmatigheden 
aangeeft [Vorrede 1786:XXVI-XXVII 191 Hs (AD)] (Bremmer 1990:185-186). Nielsen 
(1981:47) wijst op een passage uit Wiarda (1786:XL-XLI):

Das ist aber meine Meinung, dass sowohl die Angelsachsen, als die Friesen, 
aus der ersten Quelle der Niederdeutschen sprache geschöpfet, und unter 
allen Deutschen Nationen die Ursprache des nördlichen Deutschlandes 
am längsten rein geredet haben. So lange wir uns nun über den Standplatz 
der Angelsachsen und Friesen nicht näher hindringen können, halte 
ich die Angelsächsische und Friesische Sprache, die schon von 1200 und 
mehreren Jahren die Volkssprache des nördlichen Deutschlandes gewesen, 
für den Hauptstamm der Niederdeutschen Sprache und derselben beiden 
Mundarten, der Holländischen und Niedersächsischen.

Halbertsma heeft deze passage waarschijnlijk gelezen, hoewel dat niet blijkt 
uit door hem gemaakte aantekeningen of aangebrachte markeringen. Ook 
bij Kinderling (1800:32) [Tresoar 1707 TL], die Wiarda citeert, vinden we geen 
aantekeningen of markeringen van Halbertsma.

12.2.2 - Rask
Rask was oorspronkelijk van mening dat ‘het Oudengels en het Oudfries zo 
dicht bij elkaar stonden, dat ze niet in twee aparte werken behoefden te worden 
beschreven’ (Piebenga 1971:122-123). Later zou hij er ‘zowel in de inleiding van 
zijn Oudengelse als in die van zijn Oudfriese grammatica op wijzen, dat de 
overeenkomst tussen deze twee Oudgermaanse talen veel minder groot is, dan 
men over het algemeen had aangenomen’ (Piebenga 1971:123). 
In zijn beschrijving van de betrekkingen tussen het Oudfries en andere 
Oudgermaanse talen kan Rask volgens Piebenga zonder veel moeite 
‘ongefundeerde en fantastische theoriën’ weerleggen van bijvoorbeeld Wiarda 
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1784 en Hoche 1800, die verklaren ‘dat het Oudfries de stamtaal is van het Engels, 
Nederlands, Oudsaksisch en Nederduits en dat er zo goed als geen verschil is 
tussen Oudfries en Oudengels [...]242. Hij stelde vast, dat alleen degene die “geen 
van beide talen kende” [Frisisk Sproglære, inl. p. 5] het Oudengels en het Oudfries 
als nauwelijks van elkaar verschillende talen kon beschouwen’ (Piebenga 1971:65). 
‘In § 52 maakt Rask de gevolgtrekking dat, hoewel het Oudfries op grond van het 
aantal klankcorrespondenties “het meest met het Oudengels overeenkomt, het 
toch beslist daarvan verschilt en soms dichter bij de andere Zuidgermaanse talen 
staat, soms zelfs dichter bij de Scandinavische”’ (Piebenga 1971:139). ‘Na omstreeks 
1500 was volgens Rask het Oudfries zo veranderd, dat men het niet meer “frisisk” 
kon noemen. Naar zijn mening waren er alleen een aantal “streektaalwoorden, 
hooguit dialecten” [Frisisk Sproglære, p.22] van overgebleven. Als belangrijkste 
hiervan noemt hij het Land- of Boerenfries uit de omgeving van Molkwerum en 
Hindeloopen, het Saterlands en het Noord-Fries. Onder “frisisk” verstond Rask dus 
Oudfries. Met “nyfrisisk” bedoelt hij in het algemeen het Noord-Fries van zijn tijd 
[...]. [...] De scherpe scheiding, die Rask tussen Oud- en Nieuwfries maakte, kende 
men [in Friesland] niet en vandaar dan ook, dat er misverstanden ontstonden’ 
(Piebenga 1971:135). Het exemplaar van Rask (1825) dat zich in Halbertsma’s 
bibliotheek bevindt, bevat aantekeningen waaruit blijkt dat hij het heeft 
gebruikt.

12.2.3 - Grimm
Nielsen (1981:14) bespreekt Grimms voorstel in het voorwoord van de eerste editie 
van zijn Deutsche Grammatik tot een verdeling van de Germaanse stammen in vier 
hoofdgroepen op basis van taalkundige en ethnologische overwegingen (1819:L-
LI): (1) Goten (met verwante stammen), (2) Longobarden, Beiers, Bourgondiers, 
Alemanen en Franken, (3) Saksen, Westfalen, Friezen en Angelen, en (4) ‘Noords.’ 
Net als Rask, benadrukt Grimm de relatie tussen het Gotisch en het Hoogduits. 
Grimm gelooft volgens Nielsen in ‘transitions between his four groups: the Franks 
are e.g. seen to link groups 2 and 3, while the Frisians and the Angles are transitional 
in relation to groups 3 and 4. In the third edition of his grammar Grimm still […] 
has not given up the concept of a close relationship between Gothic and OHG, 
whereas the division into four groups seems to have been abandoned (1840:9).’ 
Halbertsma heeft in de editie van 1822 aantekeningen gemaakt, vooral bij Grimms 
behandeling van de lettertekens en de spelling.

242  In zijn uitgave van het Asega-Buch omschrijft Wiarda het Oudfries en het Oudengels 
als “zwei, nicht sehr von einander abweichende, Mundarten einer und derselben Sprache” 
[A.w., § 4.] (Piebenga 1971:130).
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12.2.4 - De Haan Hettema
Van het artikel van De Haan Hettema bevindt zich een overdruk in de bibliotheek 
van Halbertsma. Het is een reactie op Davies (1855). De Haan Hettema vraagt 
zich af of alle door Davies als Keltisch gegeven woorden misschien toch eerder 
een Oudfriese oorsprong hebben. Zijn artikel bestaat voor het grootste deel uit 
vergelijkende woordenlijsten, die zijn vermoeden bevestigen: ‘I have little doubt 
[...] that in the dialects of the counties of England there remain many words of 
Old-Friesic origin which are considered as Keltic, or of which the true origin 
has not been shown by English authors.’ Indien hij alle bestaande glossaria van 
die dialecten zou kunnen onderzoeken, zou hij willen bewijzen dat veel van die 
woorden in het Oudfries, Nederlands of Vlaams terug zijn te vinden. ‘And this 
will confirm the thesis of Rev. J. Davies, at the end of his Paper, where he says:- “It 
is highly important for the purposes of English philology that this (Old-Friesic) 
language should be more carefully studied by us, as it is, above all others, the fons 
et origo of our own”’ (De Haan Hettema 1856:196)243.

12.3 Halbertsma’s ideeën over de relatie tussen het (Oud)engels en het (Oud)fries 
Het is waarschijnlijk dat Halbertsma De Haan Hettema’s artikel heeft gelezen, 
maar ook hier blijkt dat niet uit aantekeningen of markeringen. Of hij het gelezen 
heeft of niet, Halbertsma zal het zeker eens zijn geweest met de door De Haan 
Hettema aangehaalde conclusie van Davies, vergelijk bijvoorbeeld de volgende 
passage uit Tresoar 209 Hs, die kan worden beschouwd als het programma van 
Halbertsma’s onderzoek:

Wij zijn het overblijfsel van een groot en beroemd volk, hetwelk de boorden 
der Noordzee van de Schelde tot de Jutsche kaap besloeg. Dezelfde plek gronds, 
dezelfde naam, dezelfde, schoon door de loop der eeuwen noodzakelyk 
gewyzigde taal, zijn door de lotverwisselingen van meer dan 2000 jaren tot 
op dit ogenblik in ons bezit gebleven. De colonisten, die van ons uitgingen 
hebben met hun gebied hunne taal, in den grond onze taal, tot alle hoeken der 
wereld verspreid. Het zal dat overblijfsel niet tot kinderachtingen hoogmoed 
worden aangerekend, hopen wij, dat het enigen prijs op zijne afkomst stelt, 
en op zijne taal, die als een onvermaakbare adelbrief, die afkomst bewijst. De 
gedenkstukken dier taal uitgevende, hare wetten uitvorschende, die taal, zo 
als zij nog gesproken wordt, mededelende, zullen wij de eigenaardige liefde 
tot het vaderlandsche niet alleen botvieren, maar tevens de taalkenners 
verplichten, dat wij een der oudste takken van den Germaanschen taalstam, 
tot dus verre zo gebrekkig gekend, volledig in het licht stellen, en alzo het 
veld hunner blikken in het algemeen verwijdende, tevens die taal, die van 

243  Davies’ artikel bevindt zich niet in Halbertsma’s bibliotheek, maar zijn naam wordt in 
het Lexicon Frisicum wel één keer genoemd, namelijk bij een Engels citaat s.v. ASTONDA.
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alle talen het meest en verst over de aarde verspreid is, in hare eerste en 
zuiverste gronden blootleggen244.

De relatie tussen de Friezen en de Engelsen en die tussen het (Oud)fries en 
het (Oud)engels is een favoriet onderwerp van Halbertsma. In Tresoar 224 Hs, 
209 Hs, 210 Hs en 122 Hs heeft hij zich er uitgebreid mee bezig gehouden. In 
grote lijnen vinden we de inhoud van die handschriften terug in Halbertsma 
(1836a)245 en Halbertsma (1855a).
Halbertsma (1836a) vergelijkt ‘Ancient and Modern Friesic’ met ‘Anglo-Saxon.’ 
‘As history often fails in showing the full truth of my opinion about the 
relationship between the Angles and the Friesians,’ zegt Halbertsma, heeft hij 
gekeken naar de talen. Hij geeft daarom hier ‘a view of the remnants of the 
Friesic both dead and still flourishing […] and compared with the English 
and A-S.’ Het is belangrijk om naar de taal te kijken, vindt Halbertsma, omdat 
de taal, in tegenstelling tot de geschiedenis, altijd de waarheid spreekt246 
(Halbertsma 1836a:35). Uit zijn vergelijking zal volgens Halbertsma blijken 
dat ‘many instances […] of true Anglo-Saxon sounds’ nog steeds in volle bloei 
zijn in Friesland. Wat hij nog belangrijker vindt, is dat de ontwikkeling van 
sommige klinkers nu hetzelfde resultaat oplevert als acht eeuwen geleden: ‘a 
convincing proof that the germ of both languages must be homogeneous.’ Dat 
hij, nadat de talen bijna veertien eeuwen door de zee van elkaar gescheiden zijn, 
zulke opvallende overeenkomsten vindt, leidt Halbertsma tot de conclusie dat 
het Angelsaksich en het Fries zich, ‘at the time of their union’ in de vijfde eeuw 
slechts onderscheidden door kleine dialectverschillen (Halbertsma 1836a:46).
Halbertsma (1836a:47) ziet de oorsprong van de Friezen ‘in the district of Bredstedt 
near the coast of the sea.’ Halbertsma (1865a:428) ontwaart in het Noord-Fries 
‘sporen van eene naauwere bloedverwantschap met het Angelsaksisch, dan de 

244  Cf. de uitwerking in Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden, 1855a, pp. 12-
14. In Tresoar 122 Hs, pp. 4-5 komt het Anglo-Friese thema ook aan de orde: ‘Onder deze 
volken tusschen de Elbe en den hoek van Jutland zat de onrust van het Friesche uurwerk. 
Het verholen vuur, de koenheid en de onderneemzucht van het Friesche karakter was hier 
als in een gemeen brandpunt vergaderd. Van hier heeft zich ons geslacht het eerst ter zee 
uitgebreid, en door zijne ingeschapene liefde tot vrijheid en vaderland, namen van dezelfde 
betekenis, ene meerderheid in beschaving en regeerkunst verkregen, die met altoos aan-
dringende en groeiende veerkracht over het lot van twee werelddelen Europa en Amerika 
tegelijk beslist. Waar het Anglo-Friesche ras regeert, regeert ook de Anglo-Friesche taal. En 
aan wat hoek van den aardkloot regeert dat geslacht niet?’
245  Halbertsma bedoelde waarschijnlijk dit artikel, zijnde zijn bijdrage aan Bosworth’s 
Anglosaxon Dictionary, toen hij in 1843 aan L.C. Luzac schreef: ‘In Engeland heb ik in het 
Engelsch [...] het beste mijner werkjes uitgegeven’ (Kalma 1968:141).
246  De opmerking van Kemble (1849 Vol. I:16) dat hij ervan overtuigd is dat ‘the received 
accounts of our migrations, our subsequent fortunes, and ultimate settlement, are devoid of 
historical truth in every detail,’ wordt door Halbertsma in de marge begroet met: ‘Hear!’
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overige Friezen. En dit zou ook stemmen met de overlevering, die de Angelen 
en Saxen ten zuiden, de Jutten ten Noorden, in de onmiddellijke nabijheid der 
Noord-Friezen plaatst, waardoor het Noord-Friesch reeds vroeg een diepen 
tint uit de talen van alle drie naburen moest aannemen.’ Enkele pagina’s later 
stelt Halbertsma dat ‘de studie van de dialecten op de Friesche eilanden [de 
Noord-Friese, AD] [...] een onbedriegelijke toets (is), om te onderkennen, wat in 
‘t Engelsch tot het Angelsaksisch, wat tot het Norman-Fransch behoort, de beide 
talen, waaruit het zamengehoeteld is’ (Halbertsma 1865a:432). Halbertsma’s 
ideeën omtrent het belang van het Noord-Fries doen denken aan die van 
Wiarda die hierboven zijn besproken.
Vanuit het gebied rond Bredstedt verspreidden de Friezen zich volgens 
Halbertsma (1836a:47) langs de kust van ‘the German sea’ tot aan de monding 
van de Schelde. Hoewel er verschillende groepen ontstonden, met elk hun 
eigen regeringsvorm, vormden de Friezen één volk en spraken ze dezelfde 
taal. Halbertsma wijst er met nadruk op dat er in de tijd na Karel de Grote 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de echte Friezen en de naburige 
volken, die ook Fiezen werden genoemd, omdat ze door de politieke indeling 
tot de Friezen gerekend werden. Het samen nemen van deze rassen is ‘the 
source of endless errors in history’ geweest. 
De Friezen verbreidden zich langs de kusten met de Angelen tot de Elbe. In de 
volksverhuizing van oost naar west vertrok eerst ‘the Anglo-Friesic race, who, 
being pushed forward by following tribes, did not halt till they arrived on the 
shore of the German ocean.’ De Gothen volgden en tenslotte ‘the Theotisc race.’ 
‘The coast of the German ocean […] was the basis of the direction in which 
the two following races took their position.’ Ondanks de vele verplaatsingen 
en oorlogen ‘their general direction manifests itself to this very day in the 
remnants of the respective old languages’ (Halbertsma 1836a:49). Nielsen 
(1981:43) concludeert dat Halbertsma’s ‘Anglo-Friesic’ in principe heel weinig 
verschilde van Sweets ‘Anglo-Frisian’ (1877), hoewel de laatste soms beschouwd 
wordt als de bedenker van de Anglo-Friese hypothese.
Halbertsma’s aantekening in LFA, p. 6 is in zekere zin een samenvatting van 
zijn artikel uit 1836: ‘wanneer 2 stammen van denzelfden oorsprong zich van 
elkander scheiden zullen de organische regelen, volgens welke zij de taal, die 
bij hunne scheiding werd gesproken, ontwikkelen, voor beider spraakorganen 
de zelfde zijn. Dit is de reden van de gelijkheid van het Engelsch, ten tyde 
der vestiging van de tegenwoordige spelling, met het Land Vriesch, gelijk 
dit door mij bewezen is in mijn tractaat voor het Anglosaxon Dictionary van 
Bosworth.’ Hij realiseert zich dat er zich in beide talen gemeenschappelijke 
ontwikkelingen hebben voorgedaan die (ver) na de invasie van Engeland 
gedateerd moeten worden. In 1867 schrijft hij dat de Angelen en de Friezen, 
als ‘broedervolken’, nagenoeg dezelfde taal spraken. De Angelen, en blijkbaar 
niet de Friezen, gingen naar Engeland en de Friezen bleven achter op de 
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Noordzeekusten. Vanaf dat moment veranderden de omstandigheden voor 
beide volken en hun taal sterk. Toch hebben het Fries en het Engels zich later 
vaak op dezelfde manier ontwikkeld. Halbertsma (1867:32) geeft als voorbeeld 
de ea, die in de negende eeuw in het Angelsaksisch uit de a is ontstaan, maar 
in de twaalfde en de dertiende eeuw in het Fries nog niet voorkwam, maar 
later wel. Daarentegen zijn de tsj, uit de k en de dzj, uit de g, wel in beide talen 
gelijktijdig ontstaan. Halbertsma (1867:33-34) heeft daarvoor de volgende 
verklaring: ‘Het spraakorganisme van het voorgeslacht ontwikkelde zijne 
ingeschapene eigenaardigheden bij de verre nakomelingen in dezelfde richting; 
daargelaten nog die overgroote menigte woorden, die in de afgelegenste 
oorden en gehuchten bij beide de zustervolken zijn hangen gebleven. Terwijl 
tronen instorteden en weder verrezen, geslachten en volkeren opkwamen en 
verdwenen, wist het taalinstinkt, sterker dan die allen, gelijk een onvergankelijk 
zaad uit onzichtbare en onbegrijpelijke kiempjes, die in beiden gelijk waren, 
hare eigene bloemen en vruchten voort te brengen.’

12.4 Doel en methode
Halbertsma (1836a) zegt op p. 78, in de afsluitende pagina’s van het artikel: 
‘Finally, it scarcely needs be mentioned, that as genuine English words are for 
the most part Anglo-Saxon, an agreement of Friesic with English naturally 
implies an agreement of Friesic with Anglo-Saxon.’ [...] All that has been 
said about the analogy between the Anglo-Saxon and Friesic, tends to prove 
that the Friesic tongue is absolutely indispensable in determining, as far as 
it is now possible, the genuine pronunciation of the Anglo-Saxon; and that 
preceding writers, in passing over the Friesic, overlooked an important source 
of knowledge.’ Uit Tresoar 122 Hs (ca. 1838) wordt duidelijk dat het Halbertsma 
nog steeds dwars zit dat de rol van de (taal van de) Friezen in de invasie van 
Engeland onderbelicht is gebleven: ‘Angelen en Saxen speelden de hoofdrol, 
zegt men, in deze zeereizen’, namelijk naar Engeland, ‘de waarheid is deze, dat 
de expeditie, uit den hoek der Angelen begonnen, bij de volgende bezoeken 
door al de geslachtgenoten gedeeld wierd, vooral door de Friezen, die nader bij 
Engeland woonden dan de Angelen. De taal bewijst mijn stelling.’

Halbertsma verbindt in Tresoar 224 Hs een nogal vergaande conclusie aan zijn 
stelling:

Het is aan deze stam, uit ons gesproten, om het Germaansche ras over 
geheel de aarde uit te breiden. [het is het volk uit Saxen, Anglen, Friezen en 
Jutten te zamen gesteld.] Hetzij dan onder ene beperkte monarchie, hetzij 
in navolging der oude Friezen als Republiek in Amerika, is ons ras door de 
voorzienigheid geroepen om dezen te bebouwen en te beheerschen, om 
vrijheid, verlichting, wijsheid landbouw welvaart en overvloed te brengen, 
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waar hunne beginsels ingang vinden; met een woord, om geheel de aarde 
te omvatten. […] In dit ogenblik staan de colonisten der oude Friezen aan 
het hoofd ener alliantie om ene mogenheid die een werelddeel gebied, 
het gebied van de andere delen der wereld te betwisten. De taal van dit 
volk, met Normandische inmengzels deerlijk bezoedeld, wordt aan alle 
stranden der aarde gehoord en heeft zich verder uitgebreid, dan enige 
taal die ooit [onleesbaar, AD], die van Rome en Athene niet uitgezonderd.

 
Uit Tresoar 224 Hs blijkt ook dat Halbertsma niet alleen uit een 
wetenschappelijk oogpunt werkt, maar ook, en misschien wel in de eerste 
plaats, uit nationalistische overwegingen: 

De nakomeling zal vragen, wie was dat volk, dat is om Engeland te 
bevolken? Hoedanig was zijne taal waaruit de Engelsche geboren is? Waar 
zijn de overblijfsels van de vroegere bewoners? Hadden de laatsten geen 
nationaliteit meer? 

Halbertsma spreekt over het beantwoorden van deze vragen ‘op een wijze, dat 
ik mijn onsterfelijk voorgeslacht niet ten enemale onwaardig was.’
In tresoar 224 Hs zegt Halbertsma naar aanleiding van zijn woordenboekwerk 
dat hij te maken heeft met twee problemen, waaronder ‘de grote massa van 
taalgeleerdheid, die daartoe vereischt wordt. In de dialecten wordt het woord 
onherkenbaar indien men de aanverwante niet kent in oude en gave vormen. 
Dat is Saxisch, Angels., Oud-Eng. en N. Engelsch en alle de dialecten van 
Engeland.’ Om de Friese woorden te (kunnen) verklaren moet hij dus vooral te 
rade gaan bij de verschillende fasen van het Engels. 
Andersom gebruikt hij het Fries om de oorsprong van Engelse woorden aan 
te wijzen. Het gaat hem daarbij vooral om ‘de zuiver Engelsche, voor zo verre 
deze niet door de Eng. Etym. tot de naaste wortels zijn teruggeleid’, daarvan 
zal hij ‘die wortels aanwijzen in het Friesch.’ Volgens Halbertsma zijn er ‘in de 
provinciale dialecten van Engeland [...] ene menigte zuivere woorden, welke 
het Eng. voor uitheemsche prijs gaf, bewaard gebleven247. Deze behoorde ik 
te kennen’, zegt hij, ‘dewijl zij elk ogenblik hunnen Fr. oorsprong verraden.’ 
Om die voor zijn werk zo belangrijke woorden op te sporen heeft hij ‘2 jaren 
achteréén de provincien van Eng. [...] bezogt’ en heeft hij ‘de Bibliotheek van 
Oxford op schatting gesteld.’ Aldus is hij ‘met een grote voorraad van woorden 
en 20 Glossariums van Prov. dialecten teruggekomen aan wier randen het 
Friesch vooral door mij of mijne broeder [Eeltje, AD] aangetekend is.’
Op 17 januari 1855 schrijft Joost aan zijn neef Klaas, een zoon van zijn broer 
Tjalling, hoe Eeltje hem heeft geholpen met materiaal voor het Lexicon 

247  Datzelfde idee vinden we terug in De Haan Hettema (1856), zie hierboven.
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Frisicum: ‘Doctor heeft mij enige woordenboeken der Engelsche Dialecten 
magnifiek met Friesche vergelijkingen gestoffeerd. Dit doet hij ook in ‘t 
Angelsaxisch’ (Halbertsma 1960:37). Welke Engelse dialectwoordenboeken 
Eeltje en Halbertsma zelf, en mogelijk dus nog anderen, hebben geëxcerpeerd, 
komen we helaas niet te weten. In Halbertsma’s bibliotheek bevindt zich 
eigenlijk maar één woordenboek dat als dialectwoordenboek gekwalificeerd 
zou kunnen worden, namelijk Boucher’s glossary of archaic and provincial words 
(1832-1833). Daarin vinden we echter geen aantekeningen van Eeltje, en dat 
geldt ook voor de in de bibliotheek aanwezige dialectteksten met meer of 
minder uitgebreide glossaria, misschien met uitzondering van Westmoreland 
and Cumberland dialects (1839) en The Yorkshire dialect (1839). Maar daarbij gaat 
het slechts om een heel beperkt aantal. Uit sommige bronnen uit Halbertsma’s 
bibliothheek die Engels dialectmateriaal bevatten, zijn overigens wel woorden 
in het Lexicon Frisicum opgenomen, ook wanneer ze in de bron niet gemarkeerd 
zijn. Ik heb in het Lexicon Frisicum materiaal gevonden van de dialecten van 
Berkshire, Kent, Yorkshire, Middlesex, Suffolk, Northampton, Devonshire, 
Straffordshire en Northumbria. Het aantal voorbeelden is, gezien de nadruk 
die Halbertsma op het belang van de Engelse dialecten legde, geringer dan 
men zou verwachten.
‘Hoe dichter aan de bron hoe zuiverder water’, zegt Halbertsma in Tresoar 
224 Hs, dus heeft hij ‘het oud Eng. tot een voorwerp van studie gemaakt. 
Douglas, Glocester, Piers Ploughman, Wicliff en anderen stonden mij ten 
dienste, behalve de citaten van Halliwell en Boucher uit Charters gepikt. Met 
deze hulpmiddels voorzien hoop ik iets nuttigs te doen ter opdelving der ware 
gronden van de Eng. taal, die aan alle einden der aarde bestaat.’ 

12.5 Engels en Fries in het Lexicon Frisicum
In het Lexicon Frisicum komen Halbertsma’s ideeën over de nauwe verwantschap 
tussen de Friese en Engelse broedervolken s.v. BYNEI duidelijk naar voren in 
de voorbeeldzin ‘Di Friezen habbe hin ind binei sa folle jild ind macht nat as 
the Ingilscen, mar rom sa folle fen di âlde aert.’ De oorsprong van het oude, 
sterke karakter dat de Friezen delen met de Engelsen ligt in Friesland, vandaar 
waarschijnlijk dat de Friezen aanmerkelijk meer van dat karakter hebben.
Een enkele keer refereert Halbertsma in een woordenboekartikel aan de 
verwantschap tussen de Angelsaksen en de Friezen. S.v. thoárn-bei (braam), ook 
brombei (161), vermeldt Halbertsma dat deze soort bessen voor de zestiende 
(moet zijn zesde, AD) eeuw bij de Angelen en de Friezen, oorlogszuchtige en 
onbeschaafde volken, nog niet bekend was. Ze kenden wel de gewone bessen, en 
speciaal de rode, die ze in de bossen vonden. Daarom hebben de Angelsaksen en 
de Friezen bremel en beg gemeenschappelijk. S.v. DUNSI vergelijkt Halbertsma 
de Engelse en Friese preek met elkaar, waarbij hij duidelijk maakt dat de 
Engelsen steeds meer opschuiven naar de Friese manier van preken.
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De verwantschap tussen het Fries en het Engels komt s.v. buterje (577) aan de 
orde in het sjibbolet Buter, bréad ind griene tsjiis Is goed Ingelsk ind goed Friisk. 
Dat Halbertsma het sjibbolet vertaalt in het Engels is gezien de inhoud 
ervan te verklaren en te rechtvaardigen. Hij vertaalt evenwel soms ook Friese 
voorbeelden in het Engels terwijl er geen aanwijsbare noodzaak voor bestaat. 
Bijvoorbeeld s.v. DUNSI, waar hij het lange Oost-Friese voorbeeld ‘On ôld 
Freesck wuf in di tzierck kûmende en hadde ju liefdi nat ergel heeri, quidde, 
“Da heere ick di floite un dudelseck Gades; wêr is myn stock un holscken? Ik 
mut dunsi.”’ helemaal vertaalt in het Engels. Dat zou er op kunnen wijzen dat 
Halbertsma, bewust of onbewust, rekening hield met Engelstalige gebruikers 
van zijn woordenboek. S.v. bynt-jern (303) vermeldt Halbertsma het Nederlandse 
equivalent bindgaren, maar ook de etymologisch niet verwante, en dus in 
principe onnodige, Engelse vorm pack-thread. De enige functie van de Engelse 
toevoeging lijkt hier een vertaling van het lemma voor een Engelstalige doelgroep 
te zijn.
Het grote aantal Engelse voorbeelden is al ter sprake gekomen. Op zich zou dat 
al een aanwijzing kunnen zijn dat Halbertsma schreef voor een Engelstalige 
doelgroep. Er zijn legio artikelen in het Lexicon Frisicum aan te wijzen waarin 
Halbertsma naast de Friese vooral Engelse voorbeelden geeft, terwijl hij de 
evenzeer in aanmerking komende Nederlandse voorbeelden verontachtzaamt. Ik 
noem er hier een paar.
S.v. DÆRE is de zin ‘Hwat binne dær vel248 er ien gikken under de rike ljue!’ aanleiding 
voor hem om op te merken dat het onbepaalde (d)er in het Angelsaksisch en het 
Engels vaak op dezelfde manier voorkomt als in het Fries. Opvallend is hier dat de 
Engelse voorbeelden hier primair zijn en worden vertaald in het Fries: ‘Math. XX. 
10, tha the thær ærest comon, F. dy dy er earst koamen. Math. VII. 25, tha com thær 
ren, F. Da koam dær vel er rein. Angli similiter; In old times there was a great king, 
F. Yn âlde tîden wier ‘er ien great kening.’ Halbertsma geeft geen voorbeeldzinnen 
met het zeker zo frequente en op dezelfde manier gebruikte Nederlandse er. 
S.v. DI, de vermeldt hij voorbeelden van het onpersoonlijke voornaamwoord it in 
het oude en moderne Engels en het Fries: ‘It ut Ags. hit quoque absolute ponitur. 
Ags. hit rînth, F. it rynt, vel reint, Ang. it raineth, rains. Ags. hit thundrath, F. it 
thungert, Ang. it thundereth, thunders, tonat249.’ Ook hier ontbreken Nederlandse 
voorbeelden met het.
S.v. drugh waer bespreekt Halbertsma veranderende weersomstandigheden wel 
in het Fries en het Engels, maar niet in het Nederlands: ‘Niis reinde it, nou is ‘t 
wer drugh, Ang. the elements go from cold to hot and from moist to dry’ (758). In 
datzelfde artikel komt het spreekwoord ‘Ien druge Maert, ien wiete April, Dat giet 
di husman nei syn wil’ voor, gevolgd door de Engelse variant ‘A dry March and a 

248  Latijn voor: ‘of.’
249  Zoals het Ags. Hit wordt ook los gebruikt. Ags. Hit rinth
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dry May portend a wholesome summer, if there be a showering April between.’ Er 
waren toentertijd ook diverse (oude) Nederlandse varianten van dit spreekwoord 
bekend (zie Harrebomée 1858250), maar Halbertsma noemt ze niet.
In het Lexicon Frisicum maakt Halbertsma onderscheid tussen Angelsaksisch (Ags.) 
en Oudengels (A.v. of Ang. v.). Oudengels moet gelezen worden als Ouder Engels, dat 
is wat we tegenwoordig Middelengels zouden noemen. De afkorting Ang verwijst 
naar het eigentijdse Engels. Frequentietellingen van de afkortingen Ags., A.v., 
Ang. v. en Ang. maken duidelijk dat Halbertsma in zijn woordenboek vooral die 
taalvarianten centraal stelde. De afkorting Ang. komt 2606 keer voor in het Lexicon 
Frisicum, Ags. 2385 keer en Ang. v. en A.v. samen 625 keer. In totaal zijn dat 5616 
verwijzingen naar een (Oud)engelse vorm of voorbeeldzin. Het aantal verwijzingen 
naar het Nederlands is met 2711 minder dan de helft van de verwijzingen naar het 
Engels.
In de meeste artikelen doet Halbertsma in feite niets meer dan het noemen van 
Angelsaksische, Middel- en modern Engelse vormen, het aan de lezer overlatend 
om de relatie tussen het Fries en het Engels te bepalen. Meer is in een woordenboek 
eigenlijk ook niet mogelijk. Onderstaande artikelen zijn exemplarisch voor het 
Lexicon Frisicum:

AFSCIEDE, vb.a. G.J. æfsciedje, separare, sejungere, mittere quid, valedicere. 
âsciede, Ags. North. âsceáda, definire. Ags. âsceadan, separare, disjungere. A.v. to 
shed, separare; Ang. protrudere, effundere, spargere.
AFSCILE, vb.a. decorticare; âscylje, idem, Ags. âscilian, enucleare, Ang. to shell 
off.
ÆJK, n. F.b. equa. Dat æjk as ma fal, F. di merrie is mei fóale, equa gravida est. Ang. 
The mare is in foal; Bend 426. Gothi aihws, Ags. eoh, ehu, m. equus, Sax. v. ehu 
idem (ehu = io, Scandinavice io-r). Isl. ior, jôr, m. idem, Dani qur. F. et Nl. gorre 
(Kil.) equa; caballus; plerumque equus annosus et strigosus. Isl. jôr declinatur 
in jôs, jô; haud aliter ex ehu fit iu et ju, quod restat in cantilena puerili Ju, ju, 
peertje! Age, age, equula! cf. gorre.
BARN, n. (bán) infans, soboles; pl. barn, liberi, Workum. Goth. barn, [...], n. Isl. 
barn, n. proles, filius, filia. F.b. barn. Goth. bairan, ferre, parere. Nl. baren, parere. 
Nl. v. baren, pl. liberi; plene moeder-baren, fructus, soboles matris, infans. - F.v. 
bera, ferre, parere; bern, n. infans, pl. bern, liberi. Boárn, n. Hindelopia; dial. 
communis bern, n. Bjern, bjernke, n. Makkum, pl. bjern, bjerntsjes, (bjentsjes) quæ 
forma confunditur cum bjentsjes, fabæ paulæ, ex béan, faba. - Ags. beran, ferre, 
gignere; bearn, n. soboles. Ang. v. bern. Compara Nl. v. moeder-baren, cum Ang. 
v. moder-child, Rob. Gloc. Eandem ad normam ex Ags. cennan, parere, pf.p. 

250  Harrebomée (1858) bevindt zich niet in Halbertsma’s bibliotheek, maar hij verwijst er 
wel een aantal keren naar in het Lexicon Frisicum.
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cenned, partus, enixus, est Nl. kind, infans, Nl. v. kind, filius; kinne, filia. Melis 
Stoke, I. 243. Nl. menschen-kind, homo. Lat. nasci; natus, filius251.

12.6 Oudfriese en Oudengelse veranderingen
Het Fries en het Engels hebben een aantal veranderingen gemeenschappelijk, 
maar uit Nielsen (1998:73-74) blijkt dat niet al die veranderingen exclusief 
voor beide talen gelden. Sommige zijn Noord-Westgermaans, West-Germaans 
of Noordzee-germaans. Nielsen beschrijft in zijn categorie D., Old-English – 
Old Frisian innovations, de veranderingen die specifiek zijn voor het Oudfries 
en het Oudengels. Ik ga hier na of Halbertsma de door Nielsen beschreven 
veranderingen uit categorie D. heeft opgemerkt in het Lexicon Frisicum en hoe 
hij ze heeft behandeld. 

12.6.1 - NWG a
_
 (uit Germaans e1> OE, OFris. e

_252

De Oudengelse en Oudfriese e
_
 ontwikkelden zich verder tot Engels ii - Fries ie. In 

het Lexicon Frisicum vinden we verschillende voorbeelden van deze verandering. 
Halbertsma zet s.v. ureer (853) netjes de moderne en oude vormen van het woord 
sied in beide talen naast elkaar: ureer [...] F.v. eert-land, seet-land, […] F. it sied, it sie’, 
frumentum253; F.v. seed, Ang. seed, Ags. sêd […]. Dat geldt ook voor to sleep in het 
artikel BÆD: ‘Ags. slapan, slæpan, Ang. sleep (sliip) F. slépe et sliepe.
Halbertsma zou nog meer aandacht op de overeenkomst tussen het Fries en het 
Engels hebben kunnen vestigen wanneer hij de Nederlandse en Duitse vormen 
slapen en schlafen had genoemd, die de NWG lange aa hebben gehouden.

251  AFSCIEDE, scheiden, afsplitsen, iets laten gaan, afscheid nemen. Ags. North. âsceáda, 
afgrenzen, Ags. âsceadan, scheiden, splitsen. To shed, Ang. Wegduwen, uitgieten, strooien.
AFSCILE, schillen. [...] Ags. âscilian, uitpluizen.
AEJK, merrie. Dat æjk as ma fal, F. di merrie is mei fóale, de merrie is drachtig. Bend 426. Gothi 
aihws, Ags. eoh, ehu, m. paard, Sax. v. ehu idem (ehu = io, Scandinavice io-r). Isl. ior, jôr, m. 
idem, Dani qur. F. et Nl. gorre (Kil.) merrie; caballus/paard, meestal een oud en mager paard. 
Isl. jôr wordt verbogen op jos, jo; net zo wordt uit ehu iu en ju, wat nog wordt bewaard in het 
kinderliedje ju, ju, peertje! Vooruit, vooruit, paardje!
BARN, kind, nageslacht; meervoud, barn, kinderen. [...] Isl. barn, nageslacht, zoon, dochter. 
Goth bairan, dragen, baren. Nl. baren. Nl. V. baren, pl. kinderen; voluit moeder-baren, vrucht, 
nakomeling van de moeder, kind. - F.v. bera, dragen, baren; bern kind, pl. bern kinderen. 
Boárn Hindelopen; gewone spreektaal bern, Makkum, bjerntsjes, welke vorm verward wordt 
met bjentjes, boontjes, uit béan, boon. - Ags. beran, dragen, baren; bearn, nageslacht. [...] 
Vergelijk Nl. v. moeder-baren met Ang. v. moder-child [...]. Volgens dezelfde norm is uit het 
Ags. cennan, baren, pf.p. cenned, gebaard voortgekomen. Nl. kind, kind, Nl. v. kind, zoon; kinne, 
dochter. [...] Nl. menschen-kind, mens. Lat: geboren worden, geboren, zoon.
252  Nielsen wijst erop dat er in het Oudsaksisch zeldzame gevallen zijn van een verande-
ring van a_ > e_.
253  Koren.



12.6.2 - Germaanse e
_1 voor nasalen > OE/OFris. o

_254. 
Nielsen wijst hier op OE/OFris. mo

_
na vs. OS/OHG ma

_
no, ON máni; Goth. me

_
na 

‘moon.’ In het Lexicon Frisicum komen voorbeelden van dit verschijnsel voor, 
bijvoorbeeld de vorm hona onder ETSEL. Onder dei (634), noemt Halbertsma 
het Angelsaksische Monan-dæg naast het Oudfriese Monen-di:

dei, [...] F.v. Monen-di Manadei, Ags. Monan-dæg, F.b. Sylt. Munnan-dâi, 
Mondei, Scil. Moándei, F. Mandei, Mendei, dies lunæ.

Hij doet dat echter zonder verder commentaar255.
 
12.6.3 -  De onbeklemtoonde Indo-Europese uitgangen -o

_
 en -o

_
n worden respectievelijk 

als -a en -e weergegeven in het Oudengels en het Oudfries256

Nielsen illustreert dit met Oudengels en Oudfries hona (mannelijk) en tunge 
(vrouwelijk) vs. Oudsaksisch/Oudhoogduits hano en tunga/zunga. In het Lexicon 
Frisicum worden in de Oudfriese voorbeelden regelmatig woorden met de 
uitgang –a gegeven (zie hona hierboven), maar zover ik heb kunnen nagaan is 
dat voor Halbertsma nergens aanleiding geweest om een opmerking over het 
Oudfries en het Oudengels te maken.

12.6.4 -Palatalisatie (en affricatie) van k voor ‘front vowels’ en j en van g tussen een 
  nasaal en j en ‘geminated’ voor j257

Nielsen geeft als voorbeelden van deze verandering Oudengels ce
_
osan, Oudfries 

tsiasa (kiezen); Oudengels mencgan, lecgan, Oudfries mendza, ledza (mengen, 
liggen).
Halbertsma (1867) besteedt aandacht aan de palatalisatie in het Fries. De 
aanleiding was Te Winkels vraag of de de Friese tsj van tsjerke en tsjettel net zo 
klinkt als in het Nederlandse tjilpen en tjalk (Halbertsma 1867:34-42). Halbertsma 
maakt duidelijk dat dat niet het geval is. De tsj < k heeft altijd de s bij zich. 
In dialecten kan de t wel wegvallen, maar de s blijft altijd staan, bijvoorbeeld 
in sjerke. Halbertsma is er zich van bewust dat het onduidelijk is wanneer de 
verandering van k naar tsj heeft plaatsgevonden258. De Oudfriese wetten hebben 

254  Nielsen merkt op dat in enkele geïsoleerde gevallen het Oudsaksisch ook een o_ voor 
een a_ heeft.
255  Hij zegt ook niets over de breking (mo_na > moanne), het verlies van de u na de m (man-
dei) en de verhoging van a naar e (mandei > mendei).
256  Volgens Nielsen heeft het Oudsaksisch, bijvoorbeeld in het Straubing Heliand frag-
ment, ook -a and -e spellingen.
257  Nielsen wijst op vergelijkbare processen in de Laagduitse en Nederlandse taalgebie-
den, cf. Nielsen 1985:140-43.
258  Zie voor dat probleem Gijsseling (1961:1), Bremmer (1981), Nielsen (1981a:260-74); 
Nielsen (1981b:61).
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al tzake (kaak), tzerke (tsjerke), tzirlen (soldaten). Halbertsma noemt ook het Friese 
tsjirl en de Engelse, Angelsaksische en Nederlandse tegenhangers daarvan: 
churl, ceorl en kerel. De Angelsaksische c (= k) is eerst geaspireerd, geschreven 
als ch, en later uitgesproken als tsj. De uitspraakwoordenboeken geven volgens 
Halbertsma de ch aan als tsh (want sh is sj): Angelsaksisch cyse, Engels cheese, 
Fries tsjiis. Angelsaksisch ceosan, Nederlands kiezen, Engels choice, Oudfries 
tziesa. Ook midden in een woord vinden we de verandering: Angelsaksisch 
streccan, Nederlands strekken, Engels stretch; Angelsaksisch steccan, Nederlands 
steken. Fries stekke heeft als deelwoord de vorm stitsen, vergelijk het Engelse 
stitch. De verandering kan ook aan het eind van een woord voorkomen, zegt 
Halbertsma: Reonixa, Reonik, Reonts, hoánne, dim. hoánke, hoánts; Oudfries 
munik, monik, Engels monk, Fries munts, muónts. Hij geeft ook nog voorbeelden 
van de verandering in het Noord- en Oost-Fries. 
Halbertsma (1867) noemt met tsjiis en cheese één van de bekendste voorbeelden 
van palatisatie in het Fries en het Engels. Hij behandelt tsjiis in het Lexicon 
Frisicum onder BUTER. Hij stelt vast dat de c, of de k, in het vreemde woord 
caseus blijft staan en vervolgens geeft hij aan dat de k in tsj veranderde in het 
Friese tsjiis en het Engelse cheese. Om de overeenkomst tussen het Fries en het 
Engels nog eens extra duidelijk te maken geeft hij van het Engelse cheese ook 
de uitspraak aan:

BUTER [...] C sive k in voce peregrina caseus æque ac b sedem tenet; Ags. 
cese, cyse, F.u. kees, Nl. kaes, (k = tsj, tsh) F. tsjiis Ang. cheese (tshiize)259.

S.v. buterje (577) vermeldt Halbertsma het bekende Buter, bréad ind griene tsjiis 
Is goed Ingelsk ind goed Friisk, wat hij in het Engels vertaalt als Butter, bread and 
green cheese Is good English and good Frisick. Men moet weten, is Halbertsma’s 
commentaar hierop, dat het Oudfriese grene is overgegaan in het eigentijdse 
griene, en kese in tsjiis, en dat we die nieuwe vormen ook in het schrift gebruiken. 
De Engelsen hebben weliswaar op dezelfde manier grên in grien veranderd en 
cese, chese in Tsjiize, maar op schrift blijven green en cheese onveranderd. Wanneer 
we deze observatie op de hele taal toepassen, aldus Halbertsma, verdwijnen 
veel verschillen die tussen het Fries en het Engels lijken te bestaan260. 
Een veel gebruikt voorbeeld van palatalisatie is tsjerke. Dat komt vrij vaak in 
Halbertsma’s voorbeelden voor. S.v. DUNSI zet hij Oost-Fries tzierck, Fries 
tsjerke, Oudengels cherche, Nederlands kerke en Engels church naast elkaar. Op 

259  BUTER, C of k in het vreemde woord caseus houdt zijn plaats net als b.
260  In LFA:14 noteerde Halbertsma al: ‘de Friezen spreken uit gelyk de Engelschen 
schryven. deen, gedaan, [country-dialect; Aberdeen] Stad Friesch deen, L.f. dien. Eng. hire; 
L.f. hîr. Hij geeft verder o.a. als voorbeelden i = i: mine, hire, thine, wine; ou = ooe: sound, 
round, bound, found; ai = aai: bay bâi, mai mâye, pai pâye; Dære Ang. there; kou Ang. cow 
Holl. koe; Ang. mous Lfr. muwz.
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die manier maakt hij de overeenkomst tussen het Fries en het Engels duidelijk 
en hij geeft tegelijkertijd aan dat het Nederlands van die beide talen afwijkt. 
Op enkele andere plaatsen geeft Halbertsma naast Friese varianten van tsjerke 
tussen haakjes ook de uitspraak van het Engelse church, namelijk: (tsjürts). 
Halbertsma heeft niet altijd gebruik gemaakt van het Engels om zijn punt 
duidelijk te maken. S.v. arnje (118) zet Halbertsma wel het Nederlandse kernen 
tegenover het Friese tsjernje, sernje maar hij maakt geen melding van het 
Engelse to churn. Terwijl uit Halbertsma (1867) blijkt dat hij de Engelse variant 
wel kende. 
S.v. drinze ‘verdrinken’ (743) zegt Halbertsma dat dat woord zich uit drintse (met 
palatalisatie van de k van drinke: ‘K = ts’) ontwikkeld heeft. Hij noemt in hetzelfde 
artikel het Oudnederlandse drinken, pf. drank, waaruit drenken is ontstaan, het 
Noord-Friese draenke ‘verdrinken’ en het Middelengelse to drenche, waarna hij 
de modern Engelse vorm to drown geeft. Ook s.v. drenca, drinka, (drintsa) drinsa 
‘verdrinken’ (742) geeft Halbertsma expliciet aan dat we in het Fries te maken 
hebben met palatalisatie van de k, en impliciet dat dat proces in het Engels 
ook werkzaam is geweest: ‘Ags. drencan, idem, Ang. to drench, potum dare, Nl. 
drenken, idem; k = ts F. drentse, drense, drensje, aquis suffocare.’
S.v. achtkant (6) verklaart Halbertsma munts, muónts als ontstaan uit monnik, in 
het Engels samengetrokken tot monk. Hij noemt ook de modern Friese vorm 
monts, maar hij gaat niet in op de vraag waarom in het Engels geen palatalisatie 
heeft plaatsgevonden. Dat probleem komt ook niet aan de orde s.v. bikiasa (283), 
waar de k, in tegenstelling tot het in Halbertsma (1867) genoemde Oudfriese 
tziesa, is blijven staan.
Wanneer k verandert in tsj, zegt Halbertsma (1867), dan verandert g in dz: tenuis 
k met tenuis t, media g met media d: Nederlands liggen, Fries lidze > lizze, zeggen, 
sidze > sizze; Engels bridge, drudge. Hij gebruikt in het Lexicon Frisicum vormen 
als lidze en sidze in voorbeeldzinnen, maar hij heeft niet speciaal aandacht 
geschonken aan palatalisatie van de g. 

12.6.5 - Het toevoegen van de h aan de meeste vormen van het persoonlijke   
  voornaamwoord in de derde persoon in het Oudfries en het Oudengels
In het Oudsaksisch en het Oudnederlands kwam de toegevoegde h alleen 
voor in de derde persoon enkelvoud mannelijk. Het Lexicon Frisicum bevat 
enkele voorbeelden van voornaamwoorden in de derde persoon die met een h 
beginnen, maar Halbertsma vestigt daar niet speciaal de aandacht op, hoewel 
hij één keer Angelsaksische en Oud- en modern Friese vormen naast elkaar 
zet: ER (he) […] Ags. heó, hió, F.v. hiu, hio, F. hja illa.

12.6.6 - Samentrekking van het negatieve partikel ne met het volgende werkwoord
Volgens Nielsen is samentrekking van het negatieve partikel ne met het 
volgende werkwoord in het Oudengels en het Oudfries een heel frequent 
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verschijnsel. Als voorbeelden geeft hij: Oudengels na
_
t (< ne + wa

_
t) ‘knows not.’ 

næs (< ne + wæs) ‘was not’, nyllaÞ (< ne + willaÞ) ‘will not’ (pl.), næbbe (< ne + hæbbe) 
‘(I) have not’, etc.; Oudfries ne

_
t, nas, nellath, nebba (inf.), etc. Desondanks heb ik 

er in het Lexicon Frisicum geen voorbeelden van gevonden.

12.6.7 -  Andere Engels-Friese overeenkomsten
Halbertsma signaleert in het Lexicon Frisicum verder nog enkele overeenkomsten 
die niet in Nielsens lijstje van exclusief Engels-Friese overeenkomsten staan. 
S.v. EG merkt hij bijvoorbeeld op dat de Friezen dat vaak veranderen in ‘ei, 
ey, ut ag in âi’, wat ook in het Engels gebruikelijk is. Hij illustreert dat o.a. 
met de voorbeelden day/dei, may/mei, way/wei versus Nederlands dag, mag en 
weg. S.v. DEI gaat hij daar nader op in. Hij merkt op dat zowel de oude als de 
hedendaagse Friezen de g aan het eind van een woord veranderen in een j, met 
als voorbeeld Saterlands dej, en vervolgens de j in een i. Hij wijst ook op een 
verschil tussen het Fries en het Engels. In het Fries komt de g in het meervoud 
dagen weer terug, terwijl dat in het Engelse days niet zo is.
Zo is ook de verandering die in het Engels en het Fries geleid heeft tot respectievelijk 
een lange i-klank en de diftong ea niet aan Halbertsma’s aandacht ontsnapt:

BIRAVIA, vb.a. F.v. spoliare. Inter Frisios nunc obsolevit. Hollandisat G.J. 
in biroafje. Ags. bereáfian, Ang. to bereave, Nl. beroven. Vocalis o ex diphtongo 
au (a + u) Goth. raubon; Ags. eá ex a, quæ Frisiorum vocalis in ravia primitiva 
est, ut liquet ex Lat. rapere261.

Hij geeft via het noemen van het Nederlandse werkwoord beroven aan dat de 
ontwikkeling in die taal anders is verlopen, maar ook dat in het zeventiende-eeuwse 
Fries van Gysbert Japiks de verhollandste vorm biroafje voorkomt. In het moderne 
Fries vinden we de vorm berôvje, waaruit blijkt dat de Oudfriese verandering zich 
niet in het moderne Fries heeft doorgezet. Hij noemt s.v. AR, n. (aer) auris, [...] wel 
de relevante Friese en Engelse vormen, maar niet het Nederlandse oor. S.v. EA doet 
hij dat weer wel: ‘F.v. are, auris, Ags. eare, Ang. F. ear, Nl. oor.’ In het artikel EA maakt 
hij de verschillende ontwikkelingen van het Fries en en het Engels ten opzichte 
van het Nederlands en het Saksisch met voorbeelden duidelijk: 
Anglosaxones, Angli et Frisii mutant F.v. â in ea, ubi Saxones et Neerlandi in 
genere habent o. F.v. drâm, Ags. Ang. F. dream, somnium, Nl. droom. - F.v. sâm, 
margo, Ags. Ang. F. seam, (Hind. hem) Nl. zoom. - F.v. strâm, Ags. Ang. F. stream, Nl. 
stroom. - F.v. bâm, arbor, Ags. Ang. F. beam, Nl. boom. - F.v. tâm, frenum, habenæ,

261  BIRAVIA, beroven. Onder Friezen is het (woord) nu in onbruik geraakt. G.J. verhol-
landst tot biroafje. [...] De vocaal o komt uit de diftong au (a + u) [...]. Ags eá uit a, welke Friese 
vocaal in ravia oorspronkelijk is, zoals blijkt uit het Latijnse rapere.
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Ags. Ang. F. téam, Nl. toom, habenæ, i.e. lineæ, funis, cognatio, unde Gallorum 
lignée, liberi, ut team et toom, progenies262.
Voor het gemak neemt hij de Oudengelse, Engelse en Friese vormen samen, 
ondanks de verschillende uitspraak van de diverse woorden. Merk op dat 
Halbertsma de Angelsaksen en de Engelsen de Oudfriese â in ea laat veranderen 
(‘Anglosaxones, Angli et Frisii mutant F.v. â in ea’).

12.7 Conclusie
Halbertsma toont in zijn publicaties en in zijn handschriften een aanhoudende 
belangstelling voor de relatie tussen het Engels en het Fries. Daarin staat hij 
overigens niet alleen. Volgens hem is het Fries de oorsprong van het Engels, 
en ook daarin staat hij niet alleen. Hij is ontegenzeglijk trots op de rol die het 
Fries speelt. Via het Engels laat het Fries immers zijn invloed wereldwijd gelden. 
Halbertsma is niet te spreken over de rol die het Fries in de internationale 
taalkunde speelt. Veel taalkundigen, vooral etymologen, nemen het Fries niet mee 
in hun analyses. Zeer ten onrechte, meent Halbertsma, want juist via het Fries 
kunnen veel etymologische problemen worden opgelost. Halbertsma stelt zich 
ten doel om dat aan te tonen en wel vooral in zijn woordenboek. Meer specifiek 
wil hij laten zien dat het Fries de oorsprong van het Engels is. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat het Engels in zijn verschillende ontwikkelingsfasen een 
grote rol speelt in het Lexicon Frisicum. Uit sommige artikelen blijkt duidelijk dat 
Halbertsma de Engelsen en de Friezen als nauw verwante volkeren beschouwt. 
Opvallend is het grote aantal Engelse voorbeelden en voorbeeldzinnen. 
Daarvan zijn er veel meer dan uit andere talen. Halbertsma gebruikt de Engelse 
voorbeelden te pas en te onpas. Ze zijn lang niet altijd relevant voor het aantonen 
van de relatie tussen het Fries en het Engels. Sommige Friese voorbeelden zijn, 
zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is, vertaald in het Engels. Dat zou 
erop kunnen duiden dat Halbertsma, bewust of onbewust, schreef voor een 
Engelstalige doelgroep. Zijn streven om de overeenkomsten tussen het Engels 
en het Fries te laten zien, zal hier vast ook een rol gespeeld hebben.
In de kop van de artikelen, maar ook wel in het semantische gedeelte, geeft 
Halbertsma woorden uit andere talen die etymologisch aan een bepaalde 
Friese vorm verwant zijn. Ook hier zien we een duidelijke voorkeur voor 
Oud-, Middel- en modern Engelse vormen. Soms verzuimt hij evenwel om 
de onderlinge relatie tussen het Fries en het Engels duidelijk te maken op 
plaatsen waar dat gemakkelijk had gekund, of eigenlijk had gemoeten. Hij had 

262  De Angelsaksen, Engelsen en Friezen veranderen F.v. â in ea, waar de Saksers en Ne-
derlanders in het algemeen o hebben. F.v. drâm, Ags. Ang. F. dream droom, Nl. droom. - Ags. 
Ang. F. seam, (Hind. hem) Nl. zoom. - F.v. strâm, Ags. Ang. F. stream, Nl. stroom. - F.v. bâm, boom 
- Ags. tâm, toom, teugels. Nl. toom, teugels, dat wil zeggen lijnen, kabel, verbinding, vanwaar 
het Franse lignée, kinderen, zoals team en toom, nakomelingschap.
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meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het Fries en het Engels 
tegenover het Nederlands en het Duits te zetten. Halbertsma heeft vooral 
aandacht besteed aan Fries-Engelse veranderingen die in het moderne Fries 
nog zichtbaar zijn. Vaak gebeurt dat min of meer impliciet, maar op enkele 
plaatsen geeft hij ook aan hoe de verandering is verlopen. Halbertsma is met 
andere woorden bij het aantonen van de Fries-Engelse verwantschap niet 
systematisch te werk gegaan.
De conclusie moet dus zijn dat hij zijn doel niet helemaal heeft bereikt. 
Ondanks de grote aandacht voor het Engels in het Lexicon Frisicum heeft hij 
naar het mij voorkomt de gebruiker van zijn woordenboek niet voor honderd 
procent overtuigd van de juistheid van zijn stelling dat de Friezen een grotere 
rol hebben gespeeld bij de invasie van Engeland dan door anderen wordt 
aangenomen. Dat neemt niet weg dat hij best gelijk zou kunnen hebben. 
Het onderzoek waar Ostler (2005:313) naar verwijst, is in ieder geval een 
ondersteuning voor Halbertsma’s stelling. Het gaat hier om een onderzoek 
‘comparing the pattern of Y-chromosome DNA from samples in a line across 
from Anglesey to Friesland.’ De uitkomst was dat ‘the Welshmen were to this 
day clearly distinct from those in central England, but that the English and 
Frisian samples were so similar that they pointed to a common origin of 50-
100 per cent of the (male) population; this could have resulted from a mass 
migration from Friesland.’ Ostler denkt dat het zeer wel mogelijk is dat de 
migranten de plaats hebben ingenomen van de oorspronkelijke bevolking, die 
uitgeroeid zou kunnen zijn door de pest. De pest woedde rond het jaar 550 
in Engeland. Ostler (2005:456-457) wijst op ‘the success of Germanic Anglo-
Saxons and Frisians in implanting their language’ en hij noemt dit ‘a striking 
feat when set against the achievement of other Germanic invaders, above all 
their contemporaries the Franks and the Goths settling in other parts of the 
Western Roman empire.’ Dat is een bevestiging van Halbertsma’s ideeën, een 
bevestiging die hij met graagte zou hebben gebruikt in zijn eigen stukken. 
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13 Het Lexicon Frisicum als uiting van cultureel nationalisme263

In memoriam Teake Hoekema

Dictionaries are a cultural phenomenon. It is 
a commonplace to say that a dictionary is a 
product of the culture in which it has come 
into being; it is less so to say that it plays an 
important part in the development of that 
culture (Svensén 2009:1).

13.1 Inleiding
Op 15 november 1815 hield Mr. B.H. Lulofs in Groningen zijn ‘inwijdingsrede’ als 
hoogleraar ‘voor het vak der Nederlandsche letterkunde en welsprekendheid.’ 
Zijn rede had als programmatisch onderwerp: ‘de noodzakelijkheid van de 
beoefening der eigene taal en letterkunde voor de zelfstandigheid en den roem 
van eene natie.’ Lulofs wilde aantonen dat er een correlatie is tussen de mate 
waarin bepaalde volkeren roem, luister en zelfstandigheid hebben verworven 
en de intensiteit waarmee ze hun eigen taal en letterkunde beoefend hebben. 
De machtigste, roemrijkste en luisterrijkste volken hebben volgens hem ook 
aantoonbaar de meeste aandacht aan taal en letterkunde gegeven (Lulofs 1815:4). 
Onder ‘letterkunde’ verstaat hij ook ‘de Dichtkunst, de Welsprekendheid, 
de Vaderlandsche Historie- en Oudheidkennis, en dergelijke.’ In Nederland 
ziet hij de bevestiging van zijn stelling bij de zeventiende-eeuwse Hollanders 
(Lulofs 1815:7). Hij denkt dat een nauwkeurige studie van (het karakter en 
de geschiedenis van) de Nederlandse taal, zijn bronnen, zijn etymologie, 
vergelijking met andere talen en het bestuderen van uitgestorven talen wel moet 
leiden tot de conclusie dat ‘wij, reeds van de oudste tijden af, een oorspronkelijk, 
zelfstandig volk geweest zijn, door sprake en zeden van onze Naburen geheel 
en al onderscheiden’ (Lulofs 1815:26-27). ‘Eene grondige beoefening der taal’, 
schenkt volgens Lulofs, ‘van zelve, de hulpmiddelen […], waardoor de roem en 
zelfstandigheid eener Natie kunnen bevestigd worden; en hoe zeer is dit ook 
op de eigene Letterkunde, wat de beschouwende beoefening der Geschied- en 
Oudheidkennis betreft, toepasselijk’ (Lulofs 1815:28).

263  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2007), ‘Het Lexicon Frisicum als uiting van 
cultureel nationalisme’, in: It Beaken, jiergong 69. Nr 3-4, pp. 97-117.
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Lulofs geeft eigenlijk een tamelijk precieze omschrijving van wat later in een 
groter, Europees verband ‘cultureel nationalisme’ zou worden genoemd. In 
Nederland bijvoorbeeld door Bank (1990) en Leerssen (1999; 2006). Lulofs was 
een tijdgenoot van Joost Hiddes Halbertsma, die ook wordt beschouwd als een 
cultureel nationalist. Halbertsma’s cultureel nationalisme wordt uitgebreid 
beschreven in Jensma (1998a)264. De literatuur over cultureel nationalisme 
beschrijft vele uitingen van dat verschijnsel, waaronder woordenboeken. In 
dit hoofdstuk wil ik nagaan in hoeverre het Lexicon Frisicum, Halbertsma’s 
belangrijkste lexicografisch-taalkundig werk, inderdaad als zodanig kan 
worden beschouwd en of in het Lexicon Frisicum zelf cultureel nationalistische 
kenmerken kunnen worden aangewezen. Voordat ik dat doe, ga ik kort in op 
het verschijnsel cultureel nationalisme265.

13.2 Cultureel nationalisme
Het feit dat men ‘een nauwe verwantschap (zag) tussen het besef van nationale 
identiteit en het besef van een eigen taal en cultuurtraditie’ is volgens Leerssen 
(1999:76) ‘een van de meest ingrijpende ontwikkelingen in het nationale 
denken van de negentiende eeuw. […] Het is met name het element van 
historische traditie en continuïteit dat een belangrijke nieuwe factor vormt 
in het negentiende-eeuwse nationale denken.’ Bank (1990:20) constateert dat 
‘de grote kunstenaars in de 19de eeuw vereeuwigd (werden) als symbolen van 
de natie.’ Vondel ‘werd geëerd als schepper van de Nederlandse taal, die hij 
dienstbaar had gemaakt “aan zijn liefde voor Nederland en stad”.’ Bank noemt 
dat ‘een typerende uiting van een cultureel nationalisme, dat de taal verhief 
tot bindmiddel van de natie en haar grote taalkunstenaars met terugwerkende 
kracht tot erflaters van een nationale cultuur. Zij vond een parallel in de bloei 
van de historische taalkunde in Nederland; de vrucht van een romantische 

264  Halbertsma’s tijdgenoten kenden de term cultureel nationalist natuurlijk niet, maar ze 
hebben de geleerde Friese dominee wel als zodanig gezien: ‘Wij hebben een vriend hier op 
aarde verloren’, zegt Eekhoff (1873:3), ‘een vriend, die, uit liefde tot Friesland en de Friezen, 
de groote gaven van zijn ongemeenen geest ongeveer vijftig jaren lang heeft aangewend, om 
onze vernederde schrijftaal en letterkunde uit hare kwijning op te heffen en te verheerlijken 
- een vriend, die immer de eer van der Friezen naam en groote mannen zocht te handhaven, 
ook op het gebied der geschiedenis en oudheidkunde; - een vriend, die, met zijn dichter-
lijken broeder, door talrijke geschriften een veel vermogenden invloed heeft uitgeoefend 
om ons nationaal gevoel en Frieschen zin op te wekken en levendig te houden, ten einde 
ook in de toekomst de kracht uit te maken van ons volk en van den band, die ons aan een 
roemrijk voorgeslacht verbindt.’
265  Ik moet hier noodgedwongen kort en onvolledig zijn. Wie meer wil weten over na-
tionalisme in al zijn verschijningsvormen verwijs ik, behalve naar de in de tekst genoemde 
literatuur, naar Anderson (1991), Hobshawn (1992) en Hroch (2005). Zie Noordegraaf (1987) 
en (1999) over de rol van de taal in het achttiende- en negentiende-eeuwse Nederland in 
relatie tot begrippen als volk, natie, nationalisme en vaderland.
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beweging van internationale dimensies, maar ook te onzent zichtbaar in de 
totstandkoming van een eerste Nederlands en een eerste Middelnederlands 
woordenboek.’ Het gaat hier om het Woordenboek der Nederlandsche taal, met 
Matthias de Vries als eerste hoofdredacteur, en het door De Vries begonnen 
Middelnederlandsch woordenboek van Jakob Verdam en Eelco Verwijs266. Leerssen 
(2006:11) noemt het initiatief voor het Woordenboek der Nederlandsche taal als 
één van de ‘pogingen om Nederland te legitimeren en de bestendigheid ervan 
te manifesteren.’ Het samenstellen van woordenboeken kan dus volgens hem 
worden beschouwd als een uiting van cultureel nationalisme. Bank (1990:20) 
wijst erop dat De Vries de taal zag als ‘het onderpand onzer nationaliteit, den 
spiegel van onze volksgeest, het merkteeken, dat ons elkaar als broeren doet 
herkennen.’ Als gevolg van die zienswijze vatte De Vries zijn lexicografische 
studies volgens Bank dan ook op ‘als een vaderlandse taak’267. In Duitsland 
werkten toentertijd de gebroeders Grimm aan het Deutsches Wörterbuch. 
De gebroeders Grimm zijn volgens Leerssen (1999:81) ‘richtingwijzend: 
ze inventariseren de Duitse volkscultuur in hun woordenboek, in hun 
sprookjesverzameling en in hun sagenverzameling. Hun bezigheid wordt 
toonaangevend voor alles wat zich in het romantische Europa met het nationale 
verleden bezighoudt.’
De term ‘cultureel nationalisme’ roept in combinatie met Friesland bij 
sommigen misschien vragen op. Friesland is immers geen zelfstandige natie 
en het Fries is dus ook geen nationale taal. Dat we voor Friesland toch die term 
blijven gebruiken en niet vervangen door ‘cultureel regionalisme’ heeft juist 
te maken met de Friese taal. Leerssen (1999:103) wijst erop dat het belangrijk 
was om te bewijzen dat ‘elke cultuurtraditie die zichzelf wilde emanciperen 
[…] zich uitte, niet in een dialect, maar in een taal.’ Zo moest de beweging in 
het Platduitse gebied ‘beperkt blijven tot een regionalistische stroming zonder 
verdere mogelijkheden tot nationale ambities.’
Halbertsma heeft er mede voor gezorgd dat het Fries als een echte taal werd 
beschouwd en hij heeft er steeds voor geijverd dat het Fries object werd van 
de Europese vergelijkende taalkunde. Hij had contacten met buitenlandse 
taalkundigen als de Deen Rask, de Engelsman Bosworth en de belangrijke 

266  De eerste aflevering van het WNT kwam uit in 1864 en in 1882 zag de eerste aflevering 
van het MNW het licht.
267  Die uitspraak van De Vries is terug te vinden op p. XXXIII van zijn ‘Inleiding’ op het 
WNT van 1882, gepubliceerd in het eerste deel en nu elektronisch beschikbaar op http://
www.inl.nl/images/stories/wnt/inleidingdevries.html. Overigens moeten we in dit verband 
bij alle aandacht voor het Nederlands cultureel nationalisme niet vergeten dat het WNT ook 
een Vlaamse component had.
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Duitser Jacob Grimm268. Bovendien heeft Halbertsma door zijn volkskundig, 
historisch en literair werk een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van een Fries cultureel zelfbesef. Reden genoeg voor Leerssen (2003) om het 
Fries te beschouwen als een zogenaamde ‘carrier language’, waarmee hij talen 
of taalvarianten bedoelt ‘whose cultivation in the nineteenth and twentieth 
century has turned them into a vehicle or focus point of national, autonomist 
or separatist consciousness-raising.’
Bank (1990:53) karakteriseert cultureel nationalisme als ‘een terugkeer naar 
de geschiedenis en de historische taal als waarden van oriëntatie in een 
burgerlijke maatschappij. Het schiep het volk en het vaderland als de kernen 
van nieuwe bindingen voor wie het spoor bijster was geworden.’ Het is hier 
belangrijk om cultureel nationalisme en politiek nationalisme uit elkaar te 
houden. Cultureel nationalisme ligt volgens Leerssen in Europa aan de basis 
van alle nationalisme. Nationalisme begint met een cultivering van cultuur. 
In nationalisme zijn culturele bewustwording en sociaal-politieke eisen zeer 
nauw met elkaar verweven. Afscheidingsbewegingen beginnen vaak in de 
studeerkamer, zonder dat de spreekwoorden- en volksverhalenverzamelaars 
daar bewust op aansturen. Cultureel nationalisme is nationalisme in het 
eerste stadium, fase A, dat via fase B, waarin sociale eisen aan bod komen, leidt, 
of kan leiden, tot fase C, politiek nationalisme. Ik beperk me hier tot cultureel 
nationalisme. Specifieke aspecten van cultureel nationalisme zullen hieronder 
in relatie tot het Lexicon Frisicum aan de orde komen.
Leerssen (2006:170-171) deelt de cultivering van cultuur in in drie gradaties van 
intensiteit. Het samenstellen van woordenboeken deelt hij in in categorie A: 
‘inventarisatie’, dat is de categorie met de laagste intensiteit. Onder categorie 
B valt, waar het de taal betreft, ‘engagement voor de taal’, zoals debatten over 
de taalnorm en –standaard, over de verhouding tussen standaardtaal en 
dialecten en taalpurisme. Categorie C omvat ‘de mobilisatie van taal’, oftewel 
taalonderwijs, taalactivisme, taalstrijd.

13.3 Woordenboeken en cultureel nationalisme
We hebben gezien dat Bank en Leerssen woordenboeken beschouwen als 
uitingen van cultureel nationalisme. Leerssen noemt in dat verband enkele 
inhoudelijke kenmerken van Grimms woordenboek. De Vooys (1970:178) 
noemt, net als Bank, de nationale opdracht waarvoor De Vries zich gesteld ziet. 
Halbertsma was zich ook bewust van de nationale functie van woordenboeken. 
In één van zijn handschriften tekent hij rond 1842 op: ‘Wat eene beschaafde 
natie als zodanig in de 19de eeuw kenmerkt, is 1 een Woordenboek harer taal, en 

268  De Jong (2009) doet verslag van haar onderzoek naar de belangstelling van Europese 
geleerden voor het Fries in de periode 1825-1855. Ze richt zich daarvoor vooral op de mensen 
met wie Joost Halbertsma correspondeerde.
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2 eene Geschiedenis.’ Het handschrift draagt als titel: ‘Memorie voor Z. Ex. den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, over een Nederlandsch Woordenboek 
en een Geschiedenis van Nederland’ (Tresoar 123 Hs, zie Kalma 1969d:62). 
Halbertsma heeft het hier dus over een woordenboek van het Nederlands. Hij 
geeft in het handschrift aan wat de minister ‘tot het nationale werk van een 
woordenboek zoude moeten doen’269.
De Vooys (1970:178-179) ziet een tweeslachtigheid in De Vries’ formulering 
van zijn studieobject: ‘de levende taal in haren beschaafden toestand.’ De 
spreektaal, of volkstaal, moet ook in het woordenboek worden opgenomen, 
omdat de schrijftaal ‘te veel sporen van knellende banden (draagt) door 
schoolsche willekeur en betweterij.’ De schrijftaal kan echter niet zonder ‘de 
levenwekkende bron der echte spraak.’ Het tweeslachtige zit in het feit dat 
de taal pas in de schrijftaal een ‘beschaafde toestand’ bereikt. De natuurlijke 
volkstaal ‘wordt in de schrijftaal veredeld tot een ‘verheven kunststuk.’ De 
taalkundige ‘tracht de taal naar haren eigen aanleg te ontwikkelen en te 
vervolmaken, haar te zuiveren van smetten, voort te helpen op den weg der 
beschaving.’
Halbertsma had veel waardering voor de volkstaal en hij stelt die boven de 
deftige, gekuiste boekentaal270. De taal is van het volk en de taalgeleerde heeft 

269  De concentratie op Halbertsma’s Lexicon Frisicum zou de indruk kunnen wekken dat 
zijn belangstelling vooral de studie van het Fries gold. Die indruk klopt niet. Hij hield zich 
ook intensief bezig met de studie van het Middelnederlands. Die studie is door Van der Sijs 
(2004:109) in verband gebracht met nationalisme, Nederlands nationalisme dus. Ze zegt in 
die context dat de studie van het Middelnederlands ‘politiek gemotiveerd’ was en dat ‘de 
taalkunde […] in dienst (kwam) te staan van het nationalisme.’ Dat Halbertsma ook Neder-
lands cultureel nationalist was, is niet zo vreemd als het misschien lijkt. Jensma (1998b:172-
173) maakt duidelijk dat er in de negentiende eeuw sprake was van modernisering van de 
maatschappij. Dat betekende volgens Jensma o.a. dat de burgers politiek en cultureel steeds 
meer bij de nationale staat werden betrokken. Allerhande voor ‘cultuur’ belangrijke insti-
tuten als de overheid, de rechtspraak, het onderwijs en de godsdienst werden hoe langer 
hoe meer ondergeschikt aan een nationaal denken, aan nationale (grond)wetgeving en aan 
de Nederlandse eenheidsstaat. Steeds sterker werden steeds meer Friezen er zo bij bepaald 
dat ze moderne Nederlanders waren en juist daardoor kreeg ook het Friese zelfbewustzijn 
steeds sterkere impulsen. Jensma wijst op de paradoxale samenhang: hoe meer iemand 
Nederlander werd, hoe meer hij zich Fries voelde.
270  Vergelijk Halbertsma (1863b:4): ‘Het Hollandsch is als boekentaal het gewrocht van 
mannen, die meenden, dat alles, wat zij voor dialectisch aanzagen, als onbeschaafd, klein-
burgersch en boersch, zorgvuldig vermeden moest worden. Anders zou de taal niet deftig 
zijn [...]. Met deze deftige zuivering heeft men eene tallooze menigte der schilderachtigste 
woorden en zegswijzen prijs gegeven, en indien de Hollandsche boekentaal dit verlies ooit 
zal herstellen, zoo kan zulks alleen gebeuren door een groot en koen vernuft, hetwelk haar 
uit de volkstaal, als de eeuwig wellende moederfontein, weet te laven, te verfrisschen en te 
verrijken.’
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daar maar af te blijven. Hij moet de taal beschrijven en niet willen maken 
(cf. bijvoorbeeld Halbertsma 1834a:49; 1851:2; 1863a:227). Halbertsma deelde 
de opvatting dat de volkstaal in al haar facetten een volwaardige plaats in 
het woordenboek verdient met Jacob Grimm. Het is dan ook geen toeval 
dat Halbertsma, in een brief van 3 juli 1858, juist bij deze Jacob Grimm zijn 
nood klaagde over de plannen van Matthias de Vries om het Nederlands 
woordenboek te laten dienen om de taal te zuiveren en te verbeteren, onder 
meer door onwelvoeglijk en onbeschaafd taalgebruik uit het woordenboek te 
weren (Sijmons1885:28-29)271. 

13.4  Het Lexicon Frisicum
Het lijkt logisch om in het licht van het bovenstaande Halbertsma’s Lexicon 
Frisicum ook als een uiting van cultureel nationalisme te beschouwen. Toch is 
er al in de opzet iets dat twijfel oproept. Het Lexicon Frisicum is vanaf het begin 
gericht geweest op een deskundig publiek buiten Friesland, ja zelfs buiten 
Nederland. Halbertsma zegt namelijk al in 1829 dat hij met het woordenboek 
wilde proberen om ‘in de vermeende misslagen der Engelsche, Fransche 
en Hollandsche etymologisten te voorzien’ (1829:IV). Zijn doelgroep is hier 
een internationaal publiek van (taal)geleerden (zie § 6.4.). Over Friesland en 
de Friezen heeft hij het niet eens. Sterker nog, het Lexicon Frisicum was door 
zijn voertaal, het Latijn, voor de overgrote meerderheid van de Friezen, 
of de Nederlanders, volkomen ontoegankelijk272. Halbertsma was zich 
daarvan bewust, maar dat heeft zijn keuze voor het Latijn als voertaal van 
zijn woordenboek niet beïnvloed (Halbertsma ca. 1856). Door Halbertsma’s 
keuze voor een internationale doelgroep en door zijn bewuste keuze voor het 
uitsluiten van de ‘eigen’ Friese bevolking door de voertaal van zijn woordenboek, 
lijkt het niet voor de hand te liggen om het Lexicon Frisicum als een uiting 
van cultureel nationalisme te beschouwen273. Toch kunnen we misschien 
juist in de doelstelling van het Lexicon Frisicum een aanleiding vinden om dat 
wel te doen. Halbertsma wilde met zijn woordenboek aan de internationale 
gemeenschap van Germanisten laten zien dat het Fries een onmisbare schakel 
vormt in de etymologie van Germaanse talen. Dat kunnen we zien als een 
zuiver wetenschappelijk uitgangspunt, maar er klinkt ook iets van trots in 
door. Trots op die oude Friese taal, Halbertsma’s moedertaal, die zo belangrijk 
is voor de etymologie van andere Germaanse talen. 

271  Ik neem aan dat Leerssen de meningsverschillen tussen De Vries enerzijds en Hal-
bertsma en Grimm anderzijds, onderbrengt in ‘categorie B, engagement voor de taal.’ Op 
die manier kunnen beide opvattingen tot het cultureel nationalisme worden gerekend.
272  Zie hoofdstuk 6 over het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum. 
273  In 1840 maakt Halbertsma in Letterkundige Naoogst nog eens heel expliciet duidelijk 
dat hij de internationale vergelijkende taalwetenschappers van het Germaans als de belang-
rijkste doelgroep voor zijn publicaties beschouwt (Halbertsma 1840:IX-X).



231

Die trots blijkt ook uit het feit dat het Lexicon Frisicum veel Engelse woorden bevat. 
Halbertsma’s zoon Tjalling, de bezorger van het Lexicon Frisicum, schrijft daarover 
in het voorwoord dat hij uit gesprekken met zijn vader weet dat die zich bij het 
samenstellen van het woordenboek had voorgenomen vooral ook aan te tonen dat 
het aandeel van de Friezen in de invasie van Engeland werd onderschat (Halbertsma 
1872:X, zie p. 268). Halbertsma gebruikt zijn woordenboek dus als middel om de 
grootheid van het Friese volk vast te stellen door middel van een aantoonbare 
relatie tussen het erkend grote Engelse volk en de Friezen (zie hoofdstuk 12). Dat 
lijkt toch ook wel weer iets dat we als cultureel nationalisme kunnen aanmerken.

13.5 Standaardisering
De negentiende eeuw is o.a. de eeuw waarin taalstandaardisering plaatsvindt. 
Standaardisering, bijvoorbeeld door middel van woordenboeken, grammatica’s 
en spellinghervormingen, verhoogt immers de status van een taal en daar werd 
veel belang aan gehecht274 (Leerssen 2006:14). De eerste officieel vastgestelde 
spellingregels voor het Nederlands dateren van 1804 en ze zijn opgesteld door 
Matthijs Siegenbeek275. Siegenbeeks regels leidden tot veel krakeel. Bilderdijk was 
één van Siegenbeeks felste tegenstanders en hij vond Halbertsma aan zijn zijde 
(Bakker 1977:145). Dat de Siegenbeek-spelling onvoldoende draagvlak had, werd 
vooral als een probleem gevoeld in de aanloop naar het WNT . Een eerste vereiste 
voor een woordenboek is uiteraard een hanteerbaar en algemeen geaccepteerd 
spellingsysteem. Lammert te Winkel, WNT-medewerker van het eerste uur, 
ontwierp daarom een nieuwe, historisch georiënteerde, spelling.
In 1834 verscheen een opstel van Halbertsma over de Friesche Spelling. Halbertsma 
heeft dat opstel niet zonder aarzeling geschreven. Hij zegt namelijk dat hij zijn 
spellingregels heeft opgesteld, ‘schoon bewust van het gevaar voor de taal, dat 
in zodanige wit gelegen is’, hij heeft echter ‘niet gewild dat het gemis van iets 
dergelyks ene hinderpaal ter beoefening langer wezen zoude’ (Folkertsma 1973:137, 
Tresoar 210 Hs:10). Taalbevordering stond dus voorop bij zijn beslissing om 
regels voor de spelling van het Fries te geven en daarmee dus het Fries als taal te 
standaardiseren. Maar eigenlijk hechtte hij amper of geen waarde aan spelling 
en de beregeling daarvan, omdat hoe dan ook geen enkele spelling recht zou 
doen aan de uitspraak276. Hij houdt zich dan ook niet aan zijn eigen regels. Geen 

274  Noordegraaf (1987:132) heeft in de negentiende-eeuwse Nederlandse geschriften overi-
gens niet kunnen vinden dat ‘de spelling […] naar voren geschoven (wordt) als symbool van 
nationale eenheid.’
275  In 1805 verscheen van de hand van Siegenbeek het Woordenboek voor de Nederduitsche 
spelling.
276  Grimm is het helemaal eens met Halbertsma’s opvattingen, zo blijkt uit een brief van 
19 november 1834: ‘Und fast hätte ich Ihre friesche spelling unerwähnt gelassen, die mir 
sehr werth ist, schon wegen des darin geltend gemachten grundsatzes, dass die eigenheit 
keiner sprache durch die schrift volständig erfasst werden kann’ (Sijmons 1885:13-14).
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wonder dus dat Folkertsma (1973:1) constateert dat het gepubliceerde literaire 
werk van Joost en zijn broer Eeltje op spellinggebied een grote inconsequentie 
vertoont.
In de inleiding van ‘Friesche spelling’ maakt Halbertsma (1834a:3) een 
intrigerende opmerking. De heren van het Friesch Genootschap hebben 
hem niet alleen verzocht zijn spellingregels ‘in hunne beginselen voor het 
gemeen te ontvouwen’, maar ook om daarvan ‘de bijzondere toepassing in een 
woordenboek aan te toonen.’ Die opmerking wordt niet verder uitgewerkt, of 
het zou het Friese alfabet moeten zijn dat Halbertsma (1834a:4) geeft.
In het Lexicon Frisicum wordt net zomin als in Halbertsma’s andere werk een 
consistent spellingsysteem gehanteerd. Dat wordt duidelijk uit het voorwoord 
van Tjalling. Tjalling noemt de inconsequente spelling als één van de ernstigere 
tekortkomingen van het Lexicon Frisicum, een tekortkoming die altijd hinderlijk 
is, maar bij een lexicograaf volgens Tjalling eigenlijk niet acceptabel. Hij 
realiseert zich dat er verschillende dialecten zijn in Westerlauwers Friesland, 
maar dat ontslaat de lexicograaf niet van de verplichting om een zekere 
norm te volgen, waarvan hij nooit zal mogen afwijken (Halbertsma 1872:X, zie 
p. 265). Tjallings kritiek is uiteraard meer dan terecht. Een woordenboek is 
vooral bedoeld om woorden in op te zoeken en dat kan alleen wanneer de 
lemmata volgens een duidelijk en eenduidig spellingsysteem geordend zijn. 
Halbertsma’s ideeën over spelling en zijn inconsequente spelling in het Lexicon 
Frisicum passen duidelijk niet in de door Leerssen beschreven cultureel-
nationalistische traditie, waarin taalstandaardisering zo belangrijk is.
Leerssen (1999:103-104) merkt op dat elk nationaal-cultureel activisme gepaard 
gaat met taalpurisme: de eigen taal moet zuiver blijven, van vreemde smetten 
vrij. Dat is het geval bij zowel gevestigde talen als bij ‘nieuwe talen, die hun 
aanwezigheid op de culturele landkaart van Europa moesten bewijzen en 
waarmaken.’ Hierboven is het verschijnsel taalpurisme al aan de orde gekomen 
in verband met het WNT. Volgens Moerdijk (1994:11) bestaat er echter een 
verkeerd beeld van het taalpurisme in het WNT. Dat was veel minder strikt dan 
vaak wordt gedacht. De Vries wilde alle vreemde woorden die in het Nederlands 
ingeburgerd waren en zich o.a. aangepast hadden aan het fonologische en 
morfologische systeem van het Nederlands gewoon opnemen. Hij was strenger 
ten opzichte van ‘klakkeloos en onveranderd overgenomen vreemde woorden 
en de barbarismen’, die beschouwde hij als ‘een bedreiging van de zuiverheid 
van de taal en dus van de volksgeest waarvan die taal een afspiegeling vormde.’
Halbertsma (1851:31-32) is niet zo bang voor de invloed van vreemde woorden op 
een taal. ‘Vreemde constructiën en valsche beteekenissen’ zijn veel gevaarlijker. 
Vreemde woorden vallen als zodanig wel op en ze zullen, in tegenstelling tot 
de vreemde constructies en valse betekenissen, ‘de besmetting’ niet ‘verder 
[…] brengen en den genius der taal […] verkrachten.’ Zo heeft Halbertsma 
(1851:32-33) helemaal geen bezwaar tegen het opnemen van vreemde, in dit 
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geval Engelse, woorden in het Nederlands, zolang het maar geen woorden zijn 
die qua vorm ook Nederlandse woorden kunnen zijn. Dergelijke woorden 
hebben ‘meest eene geheel andere beteekenis […] dan in Engeland.’ Hij noemt 
als voorbeeld: jachtclub.
Toch ziet Halbertsma (1865a:391) ook wel de desastreuze invloed die lexicale 
interferenties kunnen hebben. Wanneer enkele vermeende letterlijke 
vertalingen uit het Hoogduits in het Noord-Friese werk van Bendsen werkelijk 
in de gesproken taal van de Rizumer bevolking voor zouden komen, ‘dan zal 
die dialekt spoedig in het Hoogduitsch versmolten en opgelost zijn.’ In de 
spreekwoorden die Bendsen ‘opgeeft, als zijnde nationaal’, heeft Halbertsma 
‘zulke vreemde indringers niet vernomen.’ Zou dat wel het geval zijn, dan 
‘zouden de schrijvers van den dag ze toch wel dulden, als die de Nederlandsche 
taal tot een riool maken, waar alle Hoogduitsche vuiligheid in uitloopt.’ Het 
Nederlands is dus wel degelijk vervuild door het Duits. Met het Engels is het 
helemaal slecht gesteld. Er is misschien wel geen enkele taal die ‘door vreemde 
inmengsels in hare analogische ontwikkeling meer gestoord is, en in haren 
diep gezonkenen staat meer voorbeelden van verwarring aanbiedt’ dan juist 
het Engels (Halbertsma 1865a:400).
Halbertsma heeft dus een ambivalente houding ten opzichte van interferenties 
en de wenselijkheid om die uit de eigen taal te weren. In het Lexicon Frisicum 
heeft hij wat dat betreft wel een streng opnamebeleid gevoerd.

13.6 Cultureel erfgoed
Het culturele erfgoed speelt in de romantiek een grote rol. Men ging voor het 
verzamelen van volkscultuur en folklore vooral bij het ‘gewone volk’ te rade. Men 
hoopte in oude volksverhalen, sprookjes en gebruiken de ‘ware volksziel terug 
te vinden’ en zo bij de ‘oerwortels van de natie’ te komen (Leerssen 1999:80). De 
gebroeders Grimm zijn wat dat betreft waarschijnlijk het bekendst. Wie kent 
niet de sprookjes van Grimm. Delen van hun verzameling Duitse volkscultuur 
hebben ook hun weg gevonden in het Deutsches Wörterbuch. Leerssen (1999:81) 
noemt de activiteiten van de gebroeders Grimm ‘toonaangevend voor alles 
wat zich in het romantische Europa met het nationale verleden bezighoudt. 
Sterker nog: er is bijna geen Europees cultuurnationalisme te vinden of het 
begint met folkloristisch veldwerk en uitgaven van volksliederen, balladen 
of sprookjes en vertellingen. Zulke vanuit de nieuwe cultuurwetenschappen 
aangezwengelde inventarisaties oefenden grote invloed uit op het ontluikend 
nationaal besef van het land in kwestie, en inspireerden dichters en activisten.’ 
Daarbij was het van groot belang dat het verzamelde materiaal bij het volk 
zelf vandaan kwam. Het ging om nationale tradities en ‘tradities (vormen) 
bij uitstek een band tussen verleden en heden. Ze bewijzen een continuïteit 
door de tijd heen’ en dat is weer de belangrijkste pijler onder ‘het concept 
‘nationale identiteit’’ (Leerssen 1999:81). Halbertsma deelde die romantische 
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visie op volkscultuur. Hij ging regelmatig zelf op pad om oude woorden, 
volksverhalen en volksgebruiken te verzamelen. Hij verwerkte dat materiaal 
in zijn literaire werk, maar, net als de Grimms, ook in zijn woordenboek. 
Het Lexicon Frisicum heeft op veel plaatsen een bijna encyclopedisch karakter 
en dat geeft Halbertsma gelegenheid om in zijn woordenboek bijvoorbeeld 
ruim aandacht aan Friese folklore en volkskunde te schenken. S.v. BÉAM en 
berthe-leppel (229) vertelt hij bijvoorbeeld over zeden en gewoontes rondom de 
geboorte en s.v. bigraffenis (265-267) gebruikt hij meer dan twee kolommen om 
over allerlei zaken rondom het begraven in Friesland te vertellen. Informatie 
over duivelbanning vinden we onder knòffel-bân (307) en düewel-banner (800) 
en s.v. brilloft (494) kan de lezer van alles vinden over huwelijksgebruiken in 
Friesland. Met het vastleggen en doorgeven van de Friese volkscultuur heeft 
Halbertsma met het Lexicon Frisicum een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
Fries cultureel nationalisme. Dat geldt eveneens voor de Friese geschiedenis, 
die ook regelmatig aan bod komt in het Lexicon Frisicum. Een opvallend 
voorbeeld daarvan is het bijna vier kolommen lange artikel ETHEL, waarin 
Halbertsma o.a. de plaats van de edellieden in het Oudfriese recht bespreekt.

13.7 Voorbeeldzinnen
De keus voor de semantische inhoud van voorbeeldzinnen in een woordenboek 
is betrekkelijk vrij. Die betrekkelijke vrijheid van de lexicograaf maakt dat 
voorbeeldzinnen interessant onderzoeksmateriaal vormen wanneer het 
gaat om het ontdekken van eventuele ideologische uitgangspunten (Béjoint 
2000:135). Uit het voorwoord van zijn zoon Tjalling weten we dat Halbertsma 
de voorbeeldzinnen in zijn woordenboek voor het grootste deel zelf heeft 
bedacht (Halbertsma 1872:X, zie p. 266). We hebben hier dus te maken met 
poëmen (zie p. 171).

Halbertsma schreef voor eigen rekening en in eigen beheer en hij wist, zoals 
gezegd, dat de voertaal van zijn woordenboek niet bevorderlijk was voor 
de binnenlandse afzet. Zijn woordenboek was dan ook geen commerciële 
onderneming. Eventuele subjectieve of (cultureel) nationalistische elementen 
in het Lexicon Frisicum zijn dus waarschijnlijk niet, of in ieder geval niet in 
eerste instantie, bedoeld om zijn Friese achterban te plezieren. Het eerste dat 
zijn voorbeeldzinnen ons leren, is dat Halbertsma het Lexicon Frisicum schreef 
als Fries en vanuit Fries gezichtspunt. We zien dat aan het gebruik van het 
woordje noster, ‘ons’ in bijvoorbeeld:

AST, [...] Ik gean om ‘e aest, Scil. eo in partem orientalem nostræ insulæ 
(Sciligæ.)
AUDEMA, m. F.v. spiritus, anima. Audema pro adema vigebat olim in hac 
nostra Frisia
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BALE, [...] Confer nostrum bole
BOED, […] Forma boed quoque occurrit in nostræ Frisiæ legibus277

Hij heeft het echter ook over: ‘Apeldoorn in nostra Gelria’ en s.v. APRIL over 
‘nautæ nostri (Water-Geuzen).’ Daar is hij weer de Nederlander.
Uit het artikel bilker kunnen we opmaken dat Halbertsma de Friezen als een 
apart ras ziet, met duidelijke uiterlijke kenmerken. 

bilker, bilkert, cg. incola agri Biltani. - Cum dux Albertus Frisiis diffideret 
arcessivit colonos ex Hollandia, qui in hunc usque diem patrii sermonis 
tenaces connubia plerumque inter se jungunt, neque se facile miscent cum 
Frisiis, quos extraneos habent et oudlanders (veteris terræ incolas) appellant. 
Plerumque se rotunda facie et hebete corpore a Frisiis distinguunt. 
(Confer J. Vegelin van Claerbergen, Vertoog over de veengraverijen. 1766. p. 
110.) Inter Frisios olim fama erat colonos Biltanos, cultores mercenarios, 
non gerere ingenium valde callidum, unde nascebatur phrasis, Spreck dat 
ien Bilkert oan, Burman. 61. (a. 1614) credat Judæus Apella. Hodie in cultu 
agrorum Frisiis non inferiores sunt; præterea magnatum arrogantiam 
despiciunt et libertatis defensores sunt acerrimi278. (296-297)

Een bilker is de afstammeling van immigranten uit Holland, die Het Bildt 
ingepolderd hebben en er nu wonen en werken. De bilkers onderscheiden zich 
volgens Halbertsma’s toelichting van de Friezen door hun ronde gezichten en 
hun plompe lichamen. Hij verwijst daarvoor wel naar een bron uit 1766, maar hij 
neemt er geen afstand van. Hij merkt op dat onder de Friezen vroeger het verhaal 
ging dat de Bildtboeren niet al te slim waren, bovendien zijn ze nogal arrogant. 
Tegenwoordig, zegt Halbertsma, zijn ze in het verbouwen van akkers echter niet 

277  AST, Ik gean om ‘e aest, Scil. Namelijk ik ga naar het oostelijk deel van ons eiland (Ter-
schelling).
AUDEMA, geest, ziel. Audema voor Adema was vroeger ook van kracht in ons Friesland.
BALE, vergelijk ons bole.
BOED, De vorm boed komt ook voor in de wetten van ons Friesland.
278  bilker, inwoner van Het Bildt. Omdat hertog Albert de Friezen wantrouwde liet hij 
boeren uit Holland komen, die tot de huidige dag, vasthoudend aan de voorvaderlijke taal, 
meestal huwelijken onder elkaar sluiten, en zich niet makkelijk mengen met de Friezen, die 
ze voor vreemden houdenen ‘oudlanders’ (bewoners van het oude land) noemen. Meestal 
onderscheiden ze zich door een rond gezicht en een gedrongen lichaam van de Friezen. 
[...]. Onder de Friezen ging vroeger het gerucht dat de Bildtse boeren, loonarbeiders, niet 
erg slim waren, vanwaar de uitdrukking ontstond Spreck dat ien Bilkert oan, Burman. 61. (a. 
1614), zo meent Judaeus Apella. Vandaag de dag doen ze niet voor de Friezen onder in het 
bewerken van het land; bovendien verachten ze de arrogantie van machthebbers en zijn het 
zeer ijverige verdedigers van de vrijheid.
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slechter dan de Friezen, bovendien zijn ze ijverige verdedigers van de vrijheid. 
Het moet ook de Fries Halbertsma zijn geweest die heeft besloten om een artikel 
over de beroemde 18de-eeuwse schaatser Adam-hurdrider op te nemen: 

Adam-hirdrider, cursorum glacialium celeberrimus Frisiæ seculo XVIII. (8)

en een voorbeeldzin over hoe snel een Friese schaatser is (behoorlijk snel 
dus):

AFRIDE, […] Di Fryske hirdrider rydt ‘n báen fen 165 jelne (mètres) yn 14 
sekonden oaf, cursor glacialis Frisiæ decurrit stadium 165 ulnarum (mètres) 
14 momentis secundis279.

of over de Friese klederdracht die een oude vrouw er zo jong uit laat zien

dracht […] Di Frysce dracht makket ien âld minsce jung, habitus Frisicus 
temperat senectutis signa in facie vetularum280. (729-730)

We hebben gezien dat Halbertsma volgens Tjalling zijn woordenboek wilde 
gebruiken om de nauwe relatie tussen het Engels en het Fries aan te tonen 
en daarmee dus eigenlijk de nauwe relatie tussen het Engelse volk en het 
Friese. Het komt dan ook niet als een verrassing dat Halbertsma volgens een 
voorbeeldzin s.v. BYNEI, uitgaat van een volkskarakter dat de Friezen gemeen 
hebben met de Engelsen:

Di Friezen habbe hin ind binei sa folle jild ind macht nat as de Ingilscen, mar rom 
sa folle fen di âlde aert, Angli Frisios plurimum anteunt opibus et imperio, 
sed Frisii Anglos abunde æquiparant ingenio patrum.

De nauwe relatie tussen het Engels en het Fries wordt benadrukt in het 
sjibbolet dat Halbertsma s.v. buterje (577) aanhaalt:

Buter, bréad ind griene tsjiis / Is goed Ingelsk ind goed Friisk. Ang. Butter, bread 
and green cheese / Is good English and good Frisick.

Halbertsma schroomt echter niet om onder seer-doekje (698) te bekennen dat 
zowel de Engelsen als de Friezen drankzuchtig zijn en dat beide volken dus 
ook slechte karaktertrekken delen:

279  De Friese schaatser legt de afstand van 165 el in 14 seconden af. 
280  Het Friese kostuum matigt de tekenen van ouderdom in het gezicht van oude vrou-
wen.



237

Ik wol er nin doek om wine; mar di Ingelscen ind Friezen binne drankswiet, 
verum si velare nolimus Angli et Frisii ad pocula procliviores sunt.

Het is volgens Halbertsma trouwens een algemeen Friese eigenschap om geen 
doekjes om de dingen te winden:

dukjes, pl. Di Friezen wine er nin dukjes um, (F. nullis fasciis velant veritatem 
i.e.) nudis verbis verum dicunt281. (772)

Een goede manier om de voortreffelijkheid van je eigen volk te benadrukken, 
is om je af te zetten tegen een ander, uiteraard veel minder nobel, volk. 
Halbertsma kiest daarvoor de Hollanders282. In LFB zegt hij op p. 489: ‘’n 
Hollânder seit mear as hy wyt ind ien Fries minder’ en in het woordenboek 
zelf zegt Halbertsma dat het beter bij Hollanders dan bij Friezen past om een 
beetje in de stad te slenteren en de hoge heren, letterlijk vertaald, naar het gat 
te lopen:

umbongelje, […] Yn ‘e sted umbongelje ind di gréate hearen nei ‘t gat rinne, is better 
foár ien Hollâner as ien Fries. (455)

S.v. BUSE, broekzak, stelt hij vast dat het goed is dat de Friezen de Hollanders 
niet in hun broekzak hoeven te kruipen, ofwel niet slaafs aan de Hollanders 
onderworpen hoeven te zijn:

BUSE, […] It is noch al goed, dat de Friezen di Hollâners nat yn ‘e buse hoawe to 
krupen.

Halbertsma heeft het trouwens ook niet zo op de Duitsers begrepen. In het 
Lexicon Frisicum heb ik daar één voorbeeld van gevonden. De Friezen mogen dan 
voor de Duitsers, de poepen, onderdoen in aantal, maar zeker niet in moed:

underdwaen, […] Di Friezen dwaen foár di poepen under yn tal, net yn moed. 
(807)

De Friezen komen uit de voorbeeldzinnen naar voren als een vrij en moedig 
volk met een sterk karakter, dat beter is dan de Hollanders en de Duitsers en 
meer dan gelijkwaardig aan het machtige Engelse volk.

281  dukjes, (de Friezen omhullen de waarheid niet met windsels i.e.) ze zeggen in naakte 
woorden de waarheid.
282  De Hollanders worden, getuige de strijdkreet ‘Fryslân boppe, Hollân yn ‘e groppe’, 
vandaag de dag nog steeds gebruikt om de Friese eigenwaarde op te krikken.
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Halbertsma definieert in Lexicon Frisicum B op p. 465 het voor hem zo belangrijke 
thema van de Friese vrijheid:

Wite. decernere. Mei eltsoar wite, geen bevel van een man, maar met algemeen 
overleg en besluit. Dit is het beginsel der Friesche vryheid en van elke goede 
constitutie, die al de elementen van het volk tot de beraadslaging over de 
belangen van den staat roept.

Merk op dat Halbertsma het beginsel der Friese vrijheid tot norm verheft door 
te zeggen dat dat het beginsel is, of zou moeten zijn, van elke goede constitutie.
Het vrijheidsthema vinden we ook in de voorbeeldzinnen van het Lexicon 
Frisicum terug. Slechts God is belangrijker dan de oude vrijheid en trouw, blijkt 
onder amje, ademen:

amje, azemje, [...] Sa lang ik amje oanbid ik nei Goad di âlde friheit ind trou, 
dum spiritus hos regit artus adoro post deum antiquam libertatem atque 
fidem283. (99)

Voor vrijheid, land en recht moet overigens wel gevochten worden, blijkt s.v. 
BY:

BY [..] Ik swar dy bi alle hilligen, dat myn swird is tsjin di tirannen foár di friheit, 
myn lân ind it riucht, obtestor te per omnes deos me hoc ense petiturum 
tirannos pro libertate, patria et justitia284.

Dat is een terechte strijd, die wel gestreden moet worden, want er is alleen behâld, 
‘welzijn, redding’, in vrijheid en recht:

bihâld, [...] Nin bihâld as yn friheit ind riucht, nulla salus nisi in libertate et 
justitia285. (269)

De Friezen worden in deze voorbeeldzinnen trouwens niet met naam en 
toenaam genoemd, maar we mogen gevoeglijk aannemen dat ze hier wel 
worden bedoeld, want s.v. bloed (397) stelt Halbertsma dat dat vechten voor 
vrijheid en recht de Friezen in het bloed zit:

283  amje, zolang de adem deze ledematen regeert aanbid ik na God de oude vrijheid en 
trouw.
284  BY, ik bezweer je bij alle goden dat ik met dit zwaard van de tirannen zal eisen vrij-
heid, (behoud van het) vaderland en rechtvaardigheid.
285  bihâld, er is geen behoud, behalve in vrijheid en recht
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bloed, n. gentis ingenium, indoles. Dat fiuchten sit yn it Frysce bloed as it 
riucht ind fryheit jildt, Frisii natura pugnaces sunt cum res juris et libertatis 
agitur286.

S.v. het Oudfriese burich, burh, dorp, stad of burcht, volstaat Halbertsma niet met 
puur semantische informatie. Hij voegt eraan toe dat de Friezen zich vanwege 
hun vrijheidsliefde van oudsher niet door de omheiningen van de stad in 
wilden laten sluiten. Bovendien verboden ze bij wet het bouwen van stinsen 
om te voorkomen dat vooraanstaande lieden vandaaruit zouden proberen om 
met geweld de macht te grijpen over de bevolking287: 

burich, burh, f. F.v. oppidum, civitas, arx. Antiquitus Frisii ob libertatis amorem 
fastidiebant pomæriis urbium includi, et plerumque in vicis et oppidis 
habitacula ponebant. Præterea castellorum constructionem lege vetabant, ne 
magnatum ambitio ex iis vi contra incolas ageret. Vide berch288. (460)

S.v. DUBEL, dubbel, haalt Halbertsma de dichter Gysbert Japiks aan: ‘Dy gàu 
bitellet bitellet dubeld.’ Halbertsma laat het weer niet bij een simpele vertaling. 
Hij voegt er in een toelichting aan toe dat de Friezen zo gesteld waren op 
hun vrijheid, dat ze alles dat ze kochten contant betaalden, om maar niet bij 
iemand in de schuld te staan. 

DUBEL, [...] Prov. Dy gàu bitellet bitellet dubeld, G.J. bis solvit qui cito 
solvit debitum vel promissum. Frisii adeo libertatis erant studiosi ut 
nullius debitores esse vellent, et quæcumque emebant paratis solverent 
nummis289.

Dat gebruik van de Friezen beschrijft Halbertsma ook in LFB op p. 508:

Helje ind bitelje, by den verkoper het nieuwe halen en tegelyk het oude 
betalen. Het oude Friesche gebruik was echter om wat men haalde tegelyk 
te betalen.

286  bloed, de geest van het volk, de aard. [...] De Friezen zijn van nature strijdlustig waar 
het gaat om de zaak van recht en vrijheid.
287  Cf. Halbertsma 1836a:64.
288  burich, vesting, stad, burcht. Van ouds verachtten de Friezen het uit liefde voor de 
vrijheid om ingesloten te worden door muren van steden, en meestal bouwden ze huizen 
in dorpen en steden. Bovendien verboden ze bij wet de bouw van kastelen, opdat niet de 
ambitie van de machthebbers zich van daaruit met geweld tegen de bewoners zou keren. 
289  DUBEL Spreekw. Prov. Dy gàu bitellet bitellet dubeld, G.J. twee keer betaalt hij die snel 
zijn schuld of toezegging betaalt. De Friezen waren zo op vrijheid gesteld dat ze niemand 
iets schuldig wilden zijn, en dat wat ze kochten met contant geld betaalden. 
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Friezen willen niemands slaaf zijn en volgens Halbertsma (1841:25) zijn ze dat 
ook nooit geweest. Het spreekt vanzelf dat een tot dat volk behorende vrije 
Fries zich niet laat dwingen. In LFB geeft Halbertsma daar op resp. p. 385 en p. 
552 voorbeelden van:

Ien Fries set it gat tsjin de kræbe as immen him thwinge wol, Een Fries weigert 
hardnekkig zo iemand hem wil dwingen.
‘n Fries lit him liede, mar net twinge.

Die karaktereigenschap komt s.v. boárt-lapke ook aan de orde. Halbertsma zegt 
daar dat de Friezen zich niet als voetveeg of speelbal laten gebruiken:

boárt-lapke, n. panniculi segmentum variegati, quo suam pupam vestit 
puella. Di Friezen litte hjar nat foár boárt-lapke bruke, Frisii non patiuntur 
potentes eos habere ludibrio290. (414)

S.v. BIDDE wordt benadrukt dat bidden en smeken niets voor de Friezen is: Ien 
Fries ken nat bidde ind smeke, submisse supplicare magnates pro beneficio non 
est hominis Frisii.
In combinatie met de Friese vrijheidszin is het rechtvaardigheidsgevoel van de 
Friezen al aan bod gekomen. S.v. sjænder-each, zienderoog, vinden we daar nog 
een voorbeeld van. Een Fries kan het niet hebben dat de kleine man door de 
grote wordt getrapt:

sjænder-each, - Ien Fries siucht it mei nin goede éagen oan, dat di lytse fen di 
gréate trape wirdt, Frisii non æqua mente ferunt quod homo tenuis a 
potente atteritur291. (61)

Een Fries geeft de strijd niet op, lezen we in LFB op p. 307:

Krimp. n. verloren strijd. Ien Fries jouwt nin krimp, een Fries geeft den strijd 
niet verloren.

De uitdrukking krimp jaan komen we in het Lexicon Frisicum ook tegen, namelijk 
s.v. biluk. De uitdrukking ‘Ien goed Fries jouwt nin biluk’ betekent dat een 
goede Fries de strijd of de moed niet opgeeft. 

290  boárt-lapke, een lapje van één of andere stof, waarmee een meisje haar pop aankleedt. 
Di Friezen litte hjar nat foár boárt-lapke bruke, de Friezen verdragen niet dat de machtigen hen 
voor het lapje houden.
291  sjaender-each, Ien Fries siucht it mei nin goede éagen oan, dat di lytse fen di gréate trape wirdt, 
de Friezen verdragen het niet gelijkmoedig dat een zwak man door een sterke wordt bena-
deeld.
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biluk, demissio. Prov. Ien goed Fries jouwt nin biluk, Frisius germanus non 
cadit animo, sive victus, sive victor. Biluk, contractus, hoc sensu refertur ad 
hominem, qui, ut Latini dicunt, animum contrahit. Simili metaphora krimp 
jaen notat, despondere animum. Krimp, contractus, coarctatio292. (298)

Dat de Friezen dapper zijn, of horen te zijn, lezen we s.v. DOARE, durven:

DOARE, […] Dy nat doar is nin Fries, Frisius non est qui non audet293.

S.v. ARNST, earnst stelt Halbertsma naar aanleiding van het Middelengelse to 
earnest vast dat de eerste betekenis ligt in (de hitte van) de strijd. Vandaar, zegt hij, 
dat onder Fries alde earnst wordt verstaan: ‘aloude gestrengheid, voor strijd’, en hij 
licht dat toe door te zeggen dat de Friezen, die immers een ingetogen en zwijgzaam 
volk zijn, de wapenen grepen zonder voorafgaande bedreigingen en kreten:

ARNST, earnst, cg. (eánst, jenst) serium, opponitur omni rei quæ fit joci 
gratia. (cf. Hd. Zu viel spiel im ernst, zu viel ernst im spiel). Hja ride ut eárnst, 
currunt non oblectationis gratia, sed certantes de premio. It is nin gikheit; hja 
fiuchte ut eárnst, dat di hjirren er nei stòuwe, non ludunt, sed acerrime pugnant. 
Hoc sensu Ang. v. to earnest; Let ‘s prove among ourselves our arms in jest, / 
That when we come to earnest them with men, / We may them better use. Pastor 
fido. 1602. E.s. Prima notio est in certamine ejusque ardore; Ags. eornost, 
eornest, certamen singulare. Isl. orrosta, (ornosta) f. proelium, pugna. Inde 
F. âlde eárnst, antiqua severitas, pro pugna; Frisii enim, natio continens et 
taciturna, sine præviis minis et clamoribus arripiebant arma294

Ik heb nog een paar voorbeeldzinnen gevonden, waarin niet sprake is van een 
Fries of van de Friezen, maar meer neutraal van een man. Het is verleidelijk 

292  biluk, neerslachtigheid. Spreekw. Ien goed Fries jouwt nin biluk, een echte Fries is niet 
neerslachtig, of hij verliest of wint. Biluk, benauwdheid, in deze zin slaat het op iemand die, 
zoals de Latijnen zeggen, het benauwd heeft. Met een gelijke metafoor geeft krimp jaen aan: 
de moed laten zakken. Krimp, benauwdheid, het samendringen.
293  DOARE, […] Dy nat doar is nin Fries, wie niet durft is geen Fries.
294  ARNST, earnst, […] ernstig, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het spel. 
(cf. Hd. Zu viel spiel im ernst, zu viel ernst im spiel). Hja ride ut eárnst, zij rijden niet voor het 
plezier, maar wedijverend om de prijs. It is nin gikheit; hja fiuchte ut eárnst, dat di hjirren er nei 
stòuwe, zij spelen niet, maar strijden zeer bitter. In deze betekenis Oudengels to earnest; Let 
‘s prove among ourselves our arms in jest, / That when we come to earnest them with men, / We may 
them better use. Pastor fido. 1602. E.s. De eerste betekenis ligt in de strijd en de hitte ervan, 
Angels. eornost, eornest, tweekamp (man tegen man). IJsl orrosta (ornosta) gevecht, strijd. 
Vandaar Fries âlde earnst, aloude gestrengheid, voor strijd. De Friezen immers, als ingetogen 
en zwijgzaam volk, grepen de wapenen zonder voorafgaande bedreigingen en kreten.
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om de in de voorbeelden genoemde deugden als geldend voor de (mannelijke) 
Friezen op te vatten295. Een man (een Fries) houdt zijn woord:

BY […] Ien man stiet bi syn wird, vir probus stat a promissis296.

Een man (een Fries) leeft voor andere mensen en de eer van God:

bisteedgje, Ien goed man bisteedget jild, kreften ind libben oan it gelok fen di 
minscen ind di eare fen Goad, vir probus rem, vires, vitamque saluti hominum 
et Dei honori impendit297. (350)

Het kind dat niet kan velen dat er smalend over zijn moeder wordt gesproken, 
is dan natuurlijk een Fries kind:

DAEYE […] Ien goed bern ken naet daeye, dat er op syn mem smeuld wirdt, 
probus filius dedecus matri allatum quippe suum non patitur298.

13.8 Tot besluit
Dat Halbertsma een Fries cultureel nationalist genoemd kan worden, behoeft 
geen betoog. Bank (1990) en Leerssen (1999) beschouwen negentiende-eeuwse 
woordenboeken zonder voorbehoud als uitingen van cultureel nationalisme. 
Er zijn echter een aantal redenen om die opvatting voor het Lexicon Frisicum 
niet zonder meer over te nemen. Ten eerste is er het feit dat de (gewone) 
Friezen niet tot de doelgroep van het Lexicon Frisicum behoren en ten tweede 
sluiten Halbertsma’s opvatting over spelling en de gevolgen daarvan voor 
zijn woordenboek niet aan bij de sterke neiging tot taalstandaardisering in 
de negentiende eeuw. Dat geldt ook voor zijn standpunt ten opzichte van 
taalpurisme. Dat alles neemt niet weg dat het Lexicon Frisicum inhoudelijk 
op veel gebieden zonder problemen als een uiting van Fries cultureel 
nationalisme kan worden gezien. In het Lexicon Frisicum wordt immers ruim 
aandacht geschonken aan de rijke geschiedenis en de cultuur van Friesland. 
Uit enkele voorbeeldzinnen die ik heb gegeven, blijkt daarnaast dat Halbertsma 
zijn woordenboek als Fries en vanuit Friesland heeft geschreven. In andere 
voorbeeldzinnen komt bovendien Halbertsma’s romantische idealisering van 

295  Aan die verleiding toegeven kan natuurlijk ook als een vorm van dubieus Fries chau-
vinisme worden opgevat.
296  BY, Ien man stiet bi syn wird, een goed man houdt zich aan zijn beloften.
297  bisteedgje, Ien goed man bisteedget jild, kreften ind libben oan it gelok fen di minscen ind di 
eare fen Goad, een goed man besteedt zijn bezit, krachten, en zijn leven aan het heil der men-
sen de de eer van God.
298  DAEYE, Ien goed bern ken naet daeye, dat er op syn mem smeuld wirdt, een goede zoon 
verdraagt niet dat zijn eigen moeder gesmaad wordt.



243

de Friezen en hun karakter duidelijk naar voren. Mijn slotconclusie is dat we 
Halbertsma’s Lexicon Frisicum een uiting van cultureel nationalisme kunnen 
noemen, omdat de cultureel-nationalistische elementen erin overheersen, 
maar niet op grond van het kale feit dat het een woordenboek is.

het le x icon fr isicum a ls uiting van cult u r eel nationa lisme
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14 Tjalling Halbertsma (1829-1894) en het Lexicon Frisicum299

14.1 Inleiding
Als uitgever van het woordenboek van zijn vader is Tjalling van niet te 
onderschatten belang geweest voor de Friese lexicografie300. Bovendien heeft hij 
als lid van de raad van toezicht aan de wieg gestaan van het Friesch Woordenboek 
(1900-1911), de opvolger van het Lexicon Frisicum.301 We hebben niet alleen te 
maken met een onvoltooid woordenboek, ook een verantwoording van de 
schrijver en andere zaken die normaal in het voorwerk van een woordenboek 
worden gegeven, ontbreken. Omdat Halbertsma ook op andere plaatsen 
niet veel informatie geeft over de achtergronden van het Lexicon Frisicum, 
is daar minder over bekend dan we zouden willen. Gelukkig heeft Tjalling 
een uitgebreid voorwoord tot het woordenboek van zijn vader geschreven. 
Dit voorwoord is belangrijk voor het onderzoek naar het Lexicon Frisicum, 
omdat het niet alleen achtergrondinformatie geeft over (het verloop van) de 
werkzaamheden, maar ook inhoudelijk op het woordenboek ingaat. 
Tjalling wijst een aantal oorzaken aan voor de trage voortgang van het Lexicon 
Frisicum en hij is tamelijk kritisch over de opzet van het hele werk en over 
bepaalde onderdelen ervan. Hij presenteert zich naast uitgever welbeschouwd 
ook als eerste bespreker van het woordenboek van zijn vader. In wat volgt zal 
ik parafraserend-vertalend het in het Latijn geschreven voorwoord bespreken 
en op een aantal punten aanvullen en verduidelijken302, onder andere met 
uitspraken die Tjalling in verband met zijn werkzaamheden voor het Friesch 
Woordenboek over het Lexicon Frisicum heeft gedaan. Ten slotte vat ik zijn oordeel 
over het Lexicon Frisicum samen.

299  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2005), ‘Tjalling Halbertsma (1829-1894) en het 
Lexicon Frisicum (1872)’, in: It Beaken, jiergong 67. Nr 3-4, pp. 137-164.
300  Du Rieu publiceerde in 1896 een necrologie van Tjalling. Du Rieu schrijft dat het 
Lexicon Frisicum Tjalling heel veel tijd heeft gekost. Volgens Du Rieu was ‘de bewerking van 
dit Friesche woordenboek [...] aanleiding dat Halbertsma tot lid van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde werd benoemd in 1873’ (Du Rieu 1896:133-134).
301  Het Lexicon Frisicum en de door Joost Halbertsma aan de provincie Friesland nagela-
ten handschriften vormen de basis voor het Friesch Woordenboek, dat als aandenken daaraan 
de ondertitel Lexicon Frisicum heeft.
302  Het voorwoord van Tjalling Halbertsma, en een integrale vertaling daarvan, worden 
gegeven in hoofdstuk vijftien.
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14.2 Tjalling Halbertsma’s Lectori Benevolo
Tjalling begint het voorwoord aan de Lectori Benevolo, de welwillende lezer, met 
te zeggen dat hij het betreurt dat hij en niet zijn vader zich op deze plaats tot 
de lezer moet richten. Hij betreurt het eveneens dat hij de lezer slechts een 
onvoltooid werk kan aanbieden, in plaats van een volledig Fries woordenboek 
van de hand van zijn vader, volgens Tjalling de meest aangewezen en capabele 
auteur voor een dergelijk werk. Nu zijn vader het Lexicon Frisicum niet meer 
zelf het licht kan laten zien, moet de lezer het ook doen zonder een voorwoord 
waarin hij uitleg zou hebben gegeven van het plan en de gedachten achter het 
voltooide werk. Bovendien, zo denkt Tjalling, zou de lezer vast en zeker een 
uiteenzetting hebben gekregen over de aard, de oorsprong en de geschiedenis 
van de Friese taal. Het heeft echter geen zin om te klagen, zegt Tjalling, en hij 
zet zich aan de taak om te verklaren waarom zijn vader ondanks dat hij zo oud 
is geworden en ondanks dat hij zich al op jonge leeftijd aan het woordenboek 
had verbonden, toch niet verder is gekomen dan het onvoltooide werk dat 
hier uitgegeven wordt (V). Dat Halbertsma inderdaad al vroeg met (de 
voorbereidingen voor) het Lexicon Frisicum bezig was, kunnen we lezen op 
pagina (1R) van zijn handschrift Lexicon Frisicum. Toen hij nog in Bolsward 
woonde, schrijft hij, begon hij ‘reeds in dit boek merkwaardige Friesche 
woorden en phrases op te tekenen.’ Dat moet dus voor 1822 zijn geweest, want 
Halbertsma woonde van 1814 tot 1822 in Bolsward. In een brief aan hem van 
2 april 1822 noemt zijn broer Eeltje hem een echte ‘Frisiomaan’, waar uit mag 
blijken dat Halbertsma in ieder geval in 1822 al helemaal in de ban was van 
Fryslân en het Fries.

14.3 Ambitieus
Lui is zijn vader niet geweest, meldt Tjalling, integendeel, hij heeft zich zijn 
hele leven enthousiast gewijd aan de studie van het Fries. Het zijn eerder de (te) 
grote ambities van zijn vader geweest die er voor gezorgd hebben dat het werk 
niet opschoot. Halbertsma wilde in één werk alle woorden en uitdrukkingen 
bijeenbrengen die ooit bij de Friezen in gebruik waren. Niet alleen van de 
Friezen in de Nederlandse provincie Friesland, maar ook van de Noord-, Oost- 
en West-Friezen en bovendien de al verouderde woorden uit de Oudfriese 
geschriften. 
Halbertsma vond volgens Tjalling dat hij als lexicograaf tekort zou schieten 
wanneer hij niet alle woorden naar hun stam van herkomst zou hebben 
ingedeeld en ter verklaring daarvan via vergelijking met andere talen zou hebben 
duidelijk gemaakt waar die woorden vandaan kwamen (V-VI). Halbertsma 
wilde in het Lexicon Frisicum volgens Tjalling dus ruim aandacht geven aan 
de etymologie, de herkomst van de woorden. In een brief van 25 maart 1873 
aan Jacobus van Loon heeft Tjalling het over het ‘groot etymologisch Lexicon’ 
van zijn vader (Hoekema 1971:48). Tjallings conclusie dat de etymologie een 
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belangrijk, zo niet het belangrijkste, onderdeel van het Lexicon Frisicum vormt, 
lijkt daarmee gerechtvaardigd. Dat klopt met wat Halbertsma al in 1829 
schrijft, namelijk dat hij wil proberen met zijn woordenboek ‘in de vermeende 
misslagen der Engelsche, Fransche en Hollandsche etymologisten [...] te 
voorzien’ (Halbertsma 1829:IV). Halbertsma geeft niet aan welke ‘etymologisten’ 
hij precies bedoelt.

14.4 Latijn
Tjalling meldt dat zijn vader besloten had voor het verklaren van al die zaken 
het Latijn te gebruiken, volgens Tjalling een taal die al lang niet meer in 
de mode is. Bovendien, zegt Tjalling, weet iedereen dat het uiterst moeilijk 
is om in het Latijn kort en bondig zaken te te beschrijven of uit te leggen 
die in de tijden van Cicero en Caesar volledig onbekend waren. In de keus 
voor het Latijn ziet Tjalling ook een oorzaak van de trage voortgang van het 
Lexicon Frisicum. Halbertsma zou zich veel tijd hebben kunnen besparen, 
wanneer hij de woorden in het Nederlands zou hebben verklaard303. In een 
brief van 25 maart 1873 aan Jacobus van Loon (1821-1903) schrijft Tjalling: ‘Ik 
raadde mijn vader reeds lang geleden aan om, terwijl hij bleef voortwerken 
aan zyn groot etymologisch Lexicon, al vast de verzamelde woorden uit te 
geven met de Hollandsche verklaring, en deze uitgave op een niet al te groot 
aantal exemplaren te trekken, zoodat weldra een 2de uitgave noodig zoude zijn, 
en intusschen alle Friezen, die in hunne taal belang stelden, uit te noodigen 
hunne exemplaren met wit papier te laten doorschieten, en alle die woorden 
en spreekwijzen, die natuurlyk in grooten getale in zijn collectie gemist zouden 
worden, aan te teekenen, om later met behulp van alle die aanteekeningen een 
min of meer volledige uitgave te kunnen bezorgen. Had hij dit gedaan, dan 

303  Tjalling lijkt het Nederlands, en niet het Fries, als zijn vaders moedertaal te beschou-
wen: Si pater Hollandice scripsisset, subinde non lapsus esset in Latinitate ut nunc factum 
videmus. Magis quidem versatus erat, ut multi ipsius aequales, in Latine scribendo, quam 
plerique eorum qui hodie literis operam dant, nec negem eum satis perspicue significare 
solere, quid velit, at, quum studiorum ratione coactus ad auctores classicos legendos parum 
otii haberet, contra multo saepius in barbarae Latinitatis monumentis versaretur, non raro 
a puro Latini sermonis usu deflexit et loquendi modos vocesque parum Ciceronianas usur-
pavit, quod vitium effugisset, si sermone patrio uti voluisset [Wanneer vader in het Neder-
lands zou hebben geschreven, zou hij zich voorts niet vergist hebben met zijn Latijn, zoals 
we nu zien dat gebeurd is. Hij was wel, zoals veel van zijn leeftijdsgenoten, meer doorkneed 
in het schrijven van het Latijn dan de meesten die zich vandaag de dag met de letterkunde 
bezig houden en ik zal niet ontkennen dat hij meestal duidelijk genoeg aanduidt wat hij 
bedoelt, maar omdat hij, gedwongen door zijn studies, te weinig tijd had om de klassieke 
schrijvers te lezen, en daartegenover veel vaker in de overgeleverde teksten in barbaars 
Latijn studeerde, week hij vaak van het zuivere gebruik van het Latijn af en gebruikte hij 
zegswijzen en woorden die te weinig ciceroniaans waren, aan welke fout hij ontsnapt zou 
zijn, wanneer hij zijn moedertaal had willen gebruiken] (Halbertsma 1872:VIII).
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zouden wij nu ongetwijfeld in het bezit zyn van een volledig woordenboek van 
het Friesch’ (Tresoar Hs 45/IIIc, zie Hoekema 1971:148).
Halbertsma was echter bang, en niet zonder reden, zegt Tjalling, dat de 
buitenlandse geleerden geen Nederlands zouden kunnen lezen (VI). Het 
Lexicon Frisicum lijkt vanaf het begin gericht geweest te zijn op een deskundig 
publiek buiten Fryslân, ja zelfs buiten Nederland. In 1840 maakt Halbertsma 
in Letterkundige Naoogst heel expliciet duidelijk dat hij de internationale 
vergelijkende taalwetenschappers van het Germaans als de belangrijkste 
doelgroep voor zijn publicaties beschouwt: ‘qui etudient les langues du Nord 
d’après la grande méthode de nos jours, entendent également le Latin et le Grec 
et tous les idiomes Germaniques, il sufft de dire, que c’est surtout pour eux que 
j’ai écrit’ (1840:VIII-IX). In een handschrift over het Lexicon Frisicum (Tresoar 224 
Hs) zegt Halbertsma dat zijn doelgroep veel breder is dan de ‘weinige grondige 
taalbeoefenaars’ van Nederland. Daarmee valt het Nederlands af als taal om 
de resultaten van zijn onderzoek in te publiceren. Dat hem dat in Nederland 
kopers zal schelen, neemt hij voor lief.

14.5 Het verzamelen van materiaal
Toch, denkt Tjalling, zou zijn vader het werk nog wel tot een goed einde 
hebben kunnen brengen, wanneer hij een goed plan had opgesteld voor 
het persklaar maken en het uitgeven. Twee dingen hebben er voor gezorgd 
dat dit niet gebeurde. Ten eerste besteedde Halbertsma veel tijd aan het 
schrijven van andere publicaties en aan het onderhouden van zijn uitgebreide 
correspondentie en ten tweede kostte het verzamelen van het materiaal voor 
het woordenboek erg veel tijd en moeite. Vooral het verzamelen van eigentijds 
Fries materiaal uit de eigen provincie was lastig, omdat nog niets lexicografisch 
was vastgelegd en beschreven. Halbertsma moest er dus zelf op uit, wat 
extra problemen opleverde, omdat hij vanaf zijn 33ste jaar buiten Friesland 
woonde en slechts enkele weken per jaar in Friesland verbleef. Om het echte, 
niet vervuilde, Fries te vinden moest Halbertsma bovendien op bezoek bij 
eenvoudige werkmensen, die hij met veel moeite bruikbaar materiaal wist te 
ontlokken (zie hoofdstuk 3 en 4). 
Hoewel Halbertsma ook materiaal kreeg toegespeeld van mensen als 
Posthumus, Salverda en Roosjen (uit Hindelopen) en van zijn broers Tjalling 
en Eeltje, groeide het materiaal niet zo snel als hij wenste. Tjalling noemt het 
dan ook geen wonder dat zijn vader, die zich had voorgenomen wat niemand 
kan bereiken: het samenstellen van een woordenboek waarin geen enkel woord 
ontbreekt, de uitgave uit bleef stellen. 
Tjalling heeft overigens zelf ook materiaal geleverd voor het Lexicon Frisicum. 
Uit de aantekening ‘Voces ex fabula Brederodii excerpsit filius meus Tjallingius’ 
in een exemplaar van Kiliaans Etymologicum (1777) (Tresoar 2203 TL) blijkt dat 
hij voor zijn vader citaten van Bredero verzamelde, die hij bij de betreffende 
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woordenboekartikels noteerde. In datzelfde exemplaar maakte Halbertsma’s 
broer Eeltje aantekeningen die later gebruikt zijn voor het Lexicon Frisicum.

14.6 De dood
Tjalling vertelt dat Halbertsma uiteindelijk zwichtte voor de aanhoudende 
verzoeken van zijn vrienden om tot publicatie over te gaan. Wanneer hij 
zich niet vergist, was zijn vader ongeveer zestig jaar toen hij, vrezend dat de 
dood hem zou verhinderen zijn woordenboek te voltooien, besloot de uitgave 
persklaar te maken. Halbertsma is geboren in 1789, dat moet dus rond 1849 
zijn geweest. Tjalling houdt een slag om de arm en ik denk dat dat terecht is, 
want het jaar 1849 lijkt wat vroeg te zijn. Uit Halbertsma’s op 24 augustus 1860 
gedateerde aantekening voorin zijn handschrift Lexicon Frisicum, waarin hij 
zegt dat hij voor en na zijn Italiaanse reis in 1859 zijn zakboekjes ‘aan één stuk 
weg geëxcerpeerd’ heeft en in het Lexicon Frisicum heeft overgebracht, blijkt dat 
hij rond 1860 nog volop bezig was met verzamelen van materiaal. 
Tjalling hoopte toen nog dat zijn vader gemakkelijk zelf het Lexicon Frisicum 
af zou kunnen maken, want hij was een krasse oude man, die, als er zich geen 
rampzalige gebeurtenissen zouden voordoen, gemakkelijk negentig jaar zou 
kunnen worden. Tjallings hoop dat Halbertsma een groep jonge helpers om 
zich heen zou verzamelen die zijn werkzaamheden zouden kunnen verlichten, 
al was het maar omdat ze het lastige correctiewerk zouden kunnen doen, bleek 
ijdel te zijn. Ondanks aandringen van Tjalling om anderen in te schakelen 
en ondanks zijn aanbod om zelf te helpen, bleef Halbertsma hardnekkig bij 
zijn besluit om alles zelf te doen. Halbertsma was te veel een eenling om met 
anderen te kunnen samenwerken: ‘Myn vader wilde alles alleen doen en had 
geen slag, of was te onafhankelyk van caracter, om met anderen te werken’ 
schreef Tjalling op 25 maart 1873 aan Van Loon (Tresoar Hs 45/IIIc, zie Hoekema 
1971:148).
Tjalling vertelt dat Halbertsma, telkens wanneer hij met het verbeteren 
van de drukproeven klaar was, doorging met het opnieuw ordenen van het 
verzamelde materiaal. Om de zinnen te verzetten, besteedde Halbertsma, zoals 
hij dat altijd gedaan had, regelmatig zijn tijd aan het schrijven van werkjes over 
literaire onderwerpen, wat de voortgang van het woordenboekwerk uiteraard 
ook niet ten goede kwam. Dus noemt Tjalling het geen wonder dat de dood 
het werk van zijn vader heeft doorkruist, niet bepaald een vroege dood, maar 
voor Tjalling, gezien de fysieke toestand van zijn vader, wel een onverwachte 
(VII).

14.7 Geleerde heren
Dit zijn de hoofdredenen waarom Halbertsma slechts een gedeelte van het 
werk voltooid heeft, zegt Tjalling. Gelukkig is de overvloedige verzameling 
materiaal over de Friese taal die Halbertsma heeft aangelegd, bewaard 
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gebleven en Tjalling prijst zich gelukkig dat de provincie Friesland, waaraan 
Halbertsma’s woordenboekmateriaal en zijn bibliotheek zijn nagelaten, 
heeft besloten dat het Lexicon Frisicum uit zijn aantekeningen moet worden 
voltooid, dan wel dat er een nieuw lexicon moet komen.304 Dat neemt niet 
weg dat het voor velen geen uitleg behoeft dat het overlijden van zijn vader 
bitter is voor de letteren. Dat zal vooral beaamd worden door die mensen die 
weten hoe grondig zijn vaders kennis van de Friese taal was, hoe geoefend en 
fijn zijn gehoor was in het onderscheiden van tweeklanken en klinkers, hoe 
scherp hij echt Friese woorden wist te onderscheiden van nieuwigheden die 
in de Hollandse taal tot norm waren geworden, hoe subtiel hij aanvoelde in 
welke mate synoniemen van elkaar verschilden, hoeveel kennis hij bezat van 
afleiding en verwantschapsonderzoek van woorden uit verwante talen en welk 
een scherpte hij aan de dag legde bij het gissen naar samenhang. Wanneer 
Tjalling al deze positieve eigenschappen van zijn vader overdenkt, dan twijfelt 
hij er geen moment aan dat dit onvoltooide woordenboek bij de geleerde 
heren in goede aarde zal vallen, waarmee zijn vaders wens toch voor een deel 
in vervulling kan gaan (VIII). 

14.8 Opzet
Tjalling begint steeds kritischer te worden. Hij herhaalt o.a. zijn in het 
voorgaande al geuite kritiek op de keus voor het Latijn en op het ontbreken 
van een vastomlijnd plan. Doordat hij ook inhoudelijk op het woordenboek 
ingaat, stelt hij zich in feite steeds meer op als bespreker dan als uitgever van 
het Lexicon Frisicum. Tjalling denkt dat de hier boven genoemde geleerde heren 
het zullen betreuren dat Halbertsma zich niet heeft beperkt tot het alfabetisch 
opnemen en in het Nederlands verklaren van de woorden en uitdrukkingen 
die in de Nederlandse provincie Friesland in gebruik zijn, met weglating van 
afleidingen en vergelijkingen met andere talen. Wanneer zijn vader zich aan 
een dergelijke opzet had gehouden, dan zou hij in ieder geval dat deel van 
zijn werk, waarop alle geleerde heren aandrongen en waartoe hij als één van 
de weinigen in staat was, hebben kunnen voltooien. Tjalling weet wel dat zijn 
vader beter Latijn kende dan de meeste van zijn tijdgenoten en dat hij in het 
Latijn meestal duidelijk kon zeggen wat hij bedoelde, maar toch, wanneer 
Halbertsma in het Nederlands geschreven zou hebben, zou hij zich de fouten 
die hij nu in het Latijn gemaakt heeft, hebben kunnen besparen. Tjalling, die 
zoals gezegd classicus was, vindt het Latijn van zijn vader niet zuiver genoeg, 
niet Ciceroniaans genoeg (VIII, zie p. 257). Halbertsma wilde zelf overigens niet 
veel weten van kritiek op zijn Latijn (zie p. 96). 
Het ontbreken van een alfabetische ordening in het Lexicon Frisicum ziet 

304  Dat is het Friesch Woordenboek (1900-1911) geworden. De tussen haakjes gegeven onder-
titel Lexicon Frisicum van dat woordenboek verwijst naar Halbertsma’s woordenboek.
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Tjalling als een tekortkoming. Iedereen die in een woordenboek afzonderlijk 
opgenomen woorden naar hun wortels wil indelen, vindt hij, heeft als eerste 
taak ervoor te zorgen dat hij alle woorden toegankelijk afgewerkt en als het ware 
onder toezicht heeft, vervolgens dat hij een bepaalde vaste regel volgt, waarmee 
de lezer, als hij die regel eenmaal kent, elk gewenst woord onmiddellijk kan 
vinden. Tjalling heeft er wel een verklaring voor dat zijn vader daar niet aan toe 
gekomen is. Geen enkel onderdeel van het werk was volgens hem voltooid en 
klaar voor de drukker, toen hij het redigeren van het gehele werk ter hand nam; 
het kwam zelfs voor, dat, wanneer de drukker er op aandrong om materiaal te 
sturen, er niets voorhanden was (VIII-IX).

14.9 Etymologie
Over het etymologische gedeelte van het Lexicon Frisicum is Tjalling ook 
bepaald niet te spreken. Hij constateert dat Halbertsma bij het vastknopen 
van bepaalde woorden aan hun wortels zo inconsequent is, dat het lijkt alsof 
hij geen enkele vaststaande en blijvende regel gewend was. Soms vindt men 
een woord afgeleid of samengesteld naar de volgorde van het alfabet, dan weer 
eenvoudigweg op grond waar het van afgeleid is of met welke samengestelde 
vorm het samenhangt; tevens vinden we heel wat woorden zowel op hun 
alfabetische plaats als na lemmata in hoofdletters, en vrijwel nooit zijn ze 
met dezelfde woorden verklaard of met dezelfde voorbeelden uitgewerkt. 
Afgeleide en samengestelde vormen verwijzen niet altijd naar de oudste vorm 
van een woord, vaak staan afgeleide en nieuwe versies voor de oervorm. Bij het 
bespreken van de afgeleide en samengestelde woorden is meestal nagenoeg 
geen (volg)orde vast te stellen, alles is verward en staat door elkaar (IX). Dat is 
ernstige kritiek, omdat we hiervoor hebben gezien dat juist de etymologie als 
het belangrijkste onderdeel van het Lexicon Frisicum beschouwd mag worden.

14.10 Meer tekortkomingen
Naast deze tekortkomingen, die Halbertsma volgens zijn zoon had kunnen 
vermijden indien hij in het Nederlands had geschreven en de woorden 
alfabetisch gerangschikt had, wijst Tjalling op nog twee andere, die hij niet 
alleen in het Lexicon Frisicum is tegengekomen, maar in vrijwel alle geschriften 
van zijn vader. De eerste is dat hij bij bepaalde gelegenheden al vlot van het 
onderwerp gaat afdwalen en zaken en woorden toelicht die weinig te maken 
hebben met de zaak waarover het gaat.305 Dergelijke uitweidingen kunnen een 
pluspunt zijn, in het bijzonder in het onvoltooide werk, maar het één past de 
lexicograaf, het ander de annoteerder. De tweede, en ernstiger, tekortkoming 
vindt Tjalling, is dat zijn vader net zomin als elders ook hier niet consequent 

305  S.v. angelje (vissen) komt Halbertsma bijvoorbeeld via ‘Isl. haukr, hamus pisca torius, 
Ags. hôc, Ang. hook, F. hôek op ‘de Hoekschen en Cabellauwschen.’
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is in de schrijfwijze; deze tekortkoming is altijd hinderlijk, maar is bij een 
lexicograaf eigenlijk niet acceptabel. Het is wel waar dat de meeste woorden 
in de ene streek van Friesland anders worden uitgesproken dan in de andere, 
maar de lexicograaf is gehouden in dit opzicht een zekere norm te volgen, 
waarvan hij nooit zal mogen afwijken306 (IX).

14.11 Malse lectuur
Tjalling heeft een aantal zaken opgesomd waarin zijn vader in zijn 
hoedanigheid van lexicograaf naar zijn oordeel tekort is geschoten, maar hij 
betwijfelt of zijn vader deze tekortkomingen wel ooit had kunnen vermijden. 
Door zijn levendige, scherpe, beweeglijke aard had hij moeite zich bezig te 
houden met de voor een woordenboek toch zo belangrijke details; en hij was 
er de man niet naar om wat hij moeizaam bijeen had gebracht met de grootste 
ijver en zorg te rangschikken en als het ware tot één geheel te verzamelen, in 
alles zekere standaardregels in acht te nemen en zichzelf nooit toe te staan 
van de voorgenomen zaak af te wijken. Toch heeft zijn werk ook veel goede 
kanten, die in alle bestaande woordenlijsten van dit nieuwe type ontbreken307. 
Terwijl immers niets drogers dan deze werken kan worden bedacht, vormt het 
Lexicon Frisicum in elk opzicht malse lectuur. Blader het boek maar door, zegt 
Tjalling, en je vindt elk trefwoord geïllustreerd met sprekende voorbeelden, 
voor het grootste deel door zijn vader zelf bedacht. Tjalling is er zeker van 
dat, met uitzondering van de grammaticale aangelegenheden, waarover hij 
niet wil oordelen, er geen enkel onderdeeltje van zijn vaders werk is dat niet 
met genoegen zal worden gelezen, zelfs door mensen die niet thuis zijn in de 
Germaanse talen (IX-X).

14.12 Indices
Omdat veel woorden uit het Lexicon Frisicum vanwege de werkwijze van zijn 
vader praktisch onvindbaar zijn, heeft Tjalling achterin het woordenboek 
indices toegevoegd. In het voorwoord licht hij de methode toe die hij bij 
het opstellen daarvan heeft gevolgd. Hij meent dat het ongetwijfeld het 
beste geweest zou zijn wanneer hij alle woorden die in het woordenboek 
zijn verklaard, in alfabetische volgorde zou hebben behandeld, maar dan 
zouden de lijsten wel erg lang zijn geworden. Er moest dus geselecteerd 
worden. Om te beginnen heeft Tjalling besloten om geen ruimte te geven 
aan Oud-, Noord- en Oost-Friese woorden en aan die uit de volkstaal. Van 
deze categorieën woorden geeft Tjalling wel weer de woorden die zijn vader 
uitvoerig heeft behandeld. De ‘Vocabula Frisica’, de eigentijdse Friese woorden, 

306  Zie p. 107 voor Halbertsma’s spelling in het Lexicon Frisicum.
307  Tjalling beschouwt het woordenboek van zijn vader dus als vernieuwend, of toch op 
zijn minst als modern. Hij vermeldt niet waarmee hij het Lexicon Frisicum precies vergelijkt.



253

vormen de grootste lijst; ze nemen uiteindelijk 16 van de 37 pagina’s ‘Indices’ 
in beslag. Niet in de indices opgenomen, zegt Tjalling, zijn enkelvoudige of 
samengestelde woorden die op hun plaats in het woordenboek staan vermeld 
en samengestelde woorden waarvan de onderdelen meteen te kennen zijn, 
wanneer één van die onderdelen op zijn alfabetische plaats is opgenomen; 
evenmin opgenomen zijn afgeleide woorden over de oorsprong waarvan 
niemand in twijfel kan verkeren en waarvan de wortels in het voltooide deel 
van het woordenboek zijn opgenomen. Wel opgenomen zijn die woorden die 
bij een bepaalde gelegenheid als het ware in het voorbijgaan worden toegelicht 
of waarvan de oorsprong of samenstelling niet meteen zichtbaar is. Tjalling 
heeft daarbij geprobeerd het midden te houden tussen te veel en te weinig.
Hij heeft zich in zijn index op de eigentijdse Friese woorden niet altijd aan 
de spelling van zijn vader gehouden. Dat betekent overigens niet dat hij deze 
spelling consequent heeft gemaakt. 
Halbertsma had aan afzonderlijke Friese woorden een groot aantal aan verwante 
talen ontleende woorden toegevoegd. Van die woorden heeft Tjalling alleen 
die genoteerd, waarbij hij toevoegingen heeft gevonden om ze te belichten en 
te verklaren. Volgens hem was dat vooral het geval bij Nederlandse en Engelse 
woorden (zie hoofdstuk 12 voor de rol van het Engels in het Lexicon Frisicum).
Het Lexicon Frisicum wordt besloten met een zaakregister, waarin Tjalling 
vermeldenswaardig geachte zaken heeft bijeengebracht over de oudheid van 
Friezen en andere volkeren, hun gebruiken en zeden, hun geschiedenis en 
opmerkingen van grammaticale aard, welke in de overige lijsten minder 
gemakkelijk konden worden opgenomen (X).

14.13 Welwillende lezer
Tjalling meent dat niemand het hem kwalijk zal nemen dat hij de toelichting 
van de compendia, die immers in alle lijsten duidelijk zijn vermeld en aan de 
beginners ook bekend zijn, niet voorop heeft geplaatst. Ook vindt hij het niet 
echt nodig om de namen van alle geciteerde schrijvers, van wie zijn vader alleen 
de initialen pleegt te vermelden, voluit op te nemen; hun namen zijn immers 
aan allen die aan deze geschriften serieus aandacht schenken, zo bekend, 
dat het belachelijk zou overkomen bij hen voor wie dit werk geschreven is. 
Daarom heeft hij slechts een beperkt aantal afkortingen en initialen opgelost, 
die naar zijn idee wellicht moeite zouden opleveren voor buitenlanders voor 
wie de boeken van zijn landgenoten minder bekend zijn. Tot besluit herinnert 
Tjalling de lezer eraan dat hij zijn voorwoord begonnen is met Lectori Benevolo, 
welwillende lezer, en hij roept de lezer op om zich deze omschrijving waardig 
te tonen bij het waarderen van het woordenboek (X-XI).

14.14 Samenvatting
Hoewel Tjalling zijn vader prijst voor diens kennis en inzet, overheerst toch de 
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kritiek. Tjalling heeft als belangrijk kritiekpunt dat Halbertsma geen duidelijk 
plan had voor zijn woordenboek en hij noemt de opzet van het werk veel te 
ambitieus. Wat dat laatste betreft doelt Tjalling op Halbertsma’s streven alle 
Fries van alle tijden in het Lexicon Frisicum op te nemen en daarnaast zijn 
streven om etymologieën te geven en verwantschap van de Friese woorden met 
andere talen te laten zien. Ook op Halbertsma’s manier van etymologiseren 
heeft Tjalling kritiek. Het ontbreken van een vastomlijnd plan, en als impliciet 
gevolg daarvan het steeds maar opnieuw ordenen en redigeren van het 
materiaal, wijst hij als twee belangrijke oorzaken aan voor de trage voortgang 
van het Lexicon Frisicum. Hij heeft niet alleen kritiek op de keuze voor het Latijn 
als metataal van het Lexicon Frisicum, maar ook op de kwaliteit van zijn vaders 
Latijn. Halbertsma zou volgens Tjalling veel tijd hebben kunnen winnen 
wanneer hij voor het Nederlands als metataal had gekozen. Tjalling wijst in het 
Lexicon Frisicum nog meer tekortkomingen aan, zoals het ontbreken van een 
consequente spelling, de slechte toegankelijkheid en Halbertsma’s neiging tot 
afdwalen en het vermelden van niet ter zake doende gegevens.
Iets waar Halbertsma niet zoveel aan kon doen, was het trage groeien van 
het taalmateriaal. Voor het verzamelen van zijn materiaal had hij hulp van 
een aantal informanten, maar verder wees Halbertsma alle hulp bij het 
samenstellen van het Lexicon Frisicum resoluut af. Dat zal met zijn karakter te 
maken hebben gehad, net zoals het feit dat hij tussen het woordenboekwerk 
door ander werk moest doen om de zinnen te verzetten. Het voorwoord wordt 
gaandeweg kritischer en met het toenemen van de kritiek bekruipt de lezer 
steeds meer het gevoel dat Tjalling het woordenboek van zijn vader misschien 
wel liever niet had uitgegeven. Met de oproep aan de welwillende lezer om het 
Lexicon Frisicum welwillend te bekijken, geeft hij welbeschouwd een negatief 
eindoordeel over zijn vaders onvoltooide levenswerk. Maar misschien is deze 
conclusie een beetje te zwaar aangezet, omdat een dergelijke oproep ook tot de 
goede zeden behoort.
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Lectori Benevolo
S.P.D.
Tiallingius Halbertsma
Justi filius

Utinam ipsi auctori huius 
lexici contigisset tibi L. B. sa-
lutem dicere, neque mihi, lin-
guarum Germanicarum rudi, 
pium quidem sed ingratum 
praefationis conscribendae 
munus iniunctum fuisset! 
idque non solum mea causa, 
cui etiamnum patris adspectu, 
sermonibus, caritate frui lice-
ret, sed non minus tua causa, 
cui non fragmentum Frisici 
lexici offerretur, sed qui in-
tegrum opus habiturus fuis-
ses, absolutum ab eo, qui tanto 
oneri suscipiendo par esset: 
quumque ego exilem tantum 
et brevem praefationem prae-
missurus sim, ille absoluti 
operis consilium rationemque 
plene tecum communicaturus 
fuisset et ex magna doctrinae 
copia hauriens fuse expositu-
rus fuisset, quid sibi videretur 
de Frisicae linguae indole, ori-
gine, historia, de quibus ego 
nil habeo quae proferam. - Sed 
quorsum querelae inutiles? 
Quin potius explicemus, quae 
causa sit cur pater opus non 

Aan de welwillende lezer
brengt veelvoudige groet
Tjalling Halbertsma
zoon van Joost

Ach, was het de schrijver van deze woor-
denlijst beschoren geweest u, welwil-
lende lezer, zelf te groeten, en was niet 
mij, ongeschoold in Germaanse talen, de 
bijbehorende vrome maar ondankbare 
taak ten deel gevallen het voorwoord te 
schrijven! en dit is niet alleen een aan-
gelegenheid van mij, die nu eenmaal het 
toezicht, de conversatie, de liefde van 
zijn vader heeft mogen genieten, maar 
het gaat evenzeer u aan, aan wie niet een 
gedeelte van een Fries woordenboek had 
moeten worden aangeboden, maar die 
een volledig werk had moeten krijgen, 
voltooid door hem, die capabel was een 
dergelijk karwei op zich te nemen: waar 
ik slechts een klein en beknopt woord 
vooraf zal kunnen bieden, zou hij u vol-
ledig deelgenoot hebben gemaakt van 
het plan en de gedachten achter het vol-
tooide werk en zou hij, puttend uit zijn 
omvangrijke voorraad leerstof, uitvoe-
rig zijn zienswijze uiteen hebben gezet 
op de aard, oorsprong en geschiedenis 
der Friese taal, zaken waarover ik niets 
te bieden heb. - Maar waartoe dienen 
nutteloze klachten? Laten we maar lie-
ver de oorzaak verklaren dat vader het 
werk niet tot een einde heeft kunnen 
brengen, terwijl hem toch een behoor-

15 Tjalling Halbertsma’s voorwoord ‘Lectori Benevolo’, 

   met een integrale vertaling
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ad finem perduxerit, quum ta-
men aetas satis longa ei conti-
gerit - fere octogenarius enim 
decessit - et iam iuvenili aetate 
operi se accinxerit. 
Ac desidiam quidem nemo 
aequus patri exprobrabit, qui 
noverit quantam industriam 
per totam vitam in his studiis 
posuerit, quanto ardore ea 
coluerit, spretis iis voluptati-
bus, quibus vulgus hominum 
delectari solet, ita ut multi, qui 
non norant, eum pro homine 
moroso haberent. Contra iure 
contendas eum nimis mag-
num opus ambitiose affectas-
se. Nimirum sibi proposuerat 
uno corpore complecti omnia 
vocabula et omnes loquendi 
modos, quibus Frisii uspiam 
usi essent. ltaque non satis 
habebat si vocabula, quibus 
etiamnunc Frisii Neerlandici 
utuntur, ordine enumerasset 
et explicasset, sed praeterea in 
seriem recipere constituerat 
tum vocabula Frisicae originis 
quae adhuc in usu sunt apud 
reliquos gentis Frisicae (p. VI) 
stirpis, Frisios dico Boreales, 
Orientales, Occidentales, tum 
vocabula antiquata, quae ve-
tusta literarum Frisicarum 
monumenta nobis tradide-
runt. Neque hac re contentus 
boni lexicographi muneri se 
defuturum esse arbitrabatur, 
nisi singula vocabula stirpibus 
suis attribuisset, harumque 
explicationi comparationem 
cum linguis cognatis praemi-

lijk lang leven beschoren was - hij over-
leed namelijk als bijna tachtigjarige - en 
hij zich reeds op jongere leeftijd aan dit 
werk had verbonden.

Maar niemand van zijn gelijken zal mijn 
vader luiheid verwijten, wanneer hij 
ervan op de hoogte is hoeveel ijver hij 
gedurende zijn hele leven in zijn studie 
heeft gestoken, hoe enthousiast hij de 
studie beoefende, met voorbijgaan aan 
de geneugten waarmee het gewone volk 
zich pleegt te vermaken, zodanig dat ve-
len die hem niet hadden leren kennen, 
hem voor een vervelende man hielden. 
Men kan daarentegen met recht stellen 
dat hij zijn ambitie wel op een erg groot 
werk had ingezet: hij had zich namelijk 
voorgenomen in één werk alle woorden 
en alle zegswijzen bijeen te brengen die 
bij de Friezen ooit in gebruik waren. En 
daarbij was het voor hem niet voldoen-
de indien hij de woordenschat waarvan 
Nederlandse Friezen zich bedienen, in 
volgorde zou hebben opgesomd en toe-
gelicht, maar bovendien wilde hij een 
lijst samenstellen van zowel de woorden 
van Friese oorsprong die nog steeds bij 
de nakomelingen van de Friese volks-
groep in gebruik zijn, ik bedoel de 
Noord-, Oost- en West-Friezen, als de 
verouderde woorden die de oude monu-
menten van de Friese letteren ons heb-
ben overgeleverd. Hij beperkte zich niet 
tot dit onderwerp maar oordeelde dat hij 
in de functie van goed lexicograaf tekort 
zou schieten, als hij niet alle woorden 
naar hun stam van herkomst zou heb-
ben ingedeeld, ter verklaring daarvan de 
vergelijking met verwante talen zou heb-
ben bijgevoegd en zou hebben uiteenge-
zet waar die woorden vandaan kwamen. 
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sisset et exposuisset unde ori-
ginem ducerent. Denique in 
his omnibus explicandis pater 
constituerat Latina lingua uti, 
iamdudum intermortua, qua 
quam difficile sit sine longis 
ambagibus enarrare res do-
mestici usus, mores et insti-
tuta huius aetatis, toto coelo a 
Ciceronis et Caesaris tempori-
bus distantia, neminem fugit. 
Magnum temporis compen-
dium fecisset, si vernacula lin-
gua usus esset, qua quam apte 
sensa explicare potuerit, omni-
bus qui eius opera Hollandice 
scripta tractarunt notum est; 
sed metuens, idque non sine 
causa, ne sermo vernaculus vi-
ris doctis exterarum gentium 
impedimento foret, quominus 
cum fructu lexico uterentur, 
in horum commodum operae 
molestiam sibi auxit el Latine 
scripsit.
Vel sic tamen opus immensum 
ad finem perducere potuisset, 
si maturius operis prelo pa-
randi et edendi consilium ce-
pisset: sed duae maxime cau-
sae obstiterunt, per se quidem 
laudabiles, sed lexici editioni 
in primis perniciosae. Pri-
mum est, quod praeter Lexi-
con Frisicum in aliis quoque 
libris conficiendis multum 
otii consumpsit, inter quos, ut 
libellos Frisice conscriptos et 
minora opuscula omittam, no-
mino librum de illustri fami-
lia van Haren, Annotationes in 
Maerlantii Speculi Historialis 

Tenslotte had mijn vader vastgesteld 
voor het uitleggen van al deze dingen 
het Latijn te gebruiken, dat al lang op 
sterven na dood is, maar iedereen weet 
wel hoe moeilijk het is in die taal zonder 
lange omwegen de dingen die ergens 
eigen zijn, de zeden en de instellingen 
van deze tijd, die hemelsbreed verschil-
len van de tijden van Cicero en Caesar, 
te verklaren. Hij zou veel tijd hebben be-
spaard, wanneer hij zijn eigen taal had 
gebruikt en hoe knap hij zijn bedoelin-
gen daarin duidelijk kon maken, is ie-
dereen bekend die zijn in het Hollands 
geschreven werken heeft gelezen; maar 
bang – en dat niet zonder reden – dat 
zijn eigen taal de buitenlandse geleer-
den het met vrucht gebruiken van zijn 
lexicon zou verhinderen, nam hij voor 
hun gemak de last van het werk op zich 
om in het Latijn te schrijven.

Toch had hij zo’n geweldig werk nog wel 
tot een einde kunnen brengen, indien 
hij eerder een beleidsplan had opgesteld 
voor het persklaar maken en uitgeven; 
maar vooral twee factoren hielden dit 
tegen, op zich loffelijke redenen, maar 
vooral schadelijk voor de uitgave van het 
woordenboek. De eerste is dat hij buiten 
het Friese woordenboek ook veel tijd be-
steedde aan het samenstellen van ande-
re boeken, waaronder ik, met weglating 
van de in het Fries gestelde geschriften 
en kleinere werkjes, hier vermeld het 
boek over de illustere familie van Ha-
ren, Kanttekeningen in Spieghel His-
toriael deel IV van Jacob van Maerlant, 
uitgegeven door de tweede klasse van 
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tomum IV, a 2a classe lnstituti 
Regii editas, duos libros de va-
riis argumentis, quibus titulus 
Letterkundige Naoogst. Tum 
multum temporis ei eripiebat 
epistolarum consuetudo, qua 
cum multis utebatur. Alte-
rum quod obstabat quominus 
maturius de lexico in lucem 
edendo cogitaret, diversi gene-
ris est. Supra nempe dixi, pa-
trem sibi proposuisse uno cor-
pore quasi complecti omnia 
vocabula, quibus Frisii uspiam 
usi essent. Ex his vocabula, 
quibus Frisii veteres usi sunt, 
et ea, quae Frisii Orientales et 
Boreales adhuc usurpant, iam 
ab aliis collecta erant et sine 
magna molestia lexico inseri 
poterant; at multo difficillima 
operis pars restabat, nempe 
collectio vocum, quibus Frisii 
Neerlandici utuntur, quas ne-
modum in unum ongesserat. 
Habemus quidem doctissimi 
Epkemae lexicon Gysbertia-
num, sed hic non nisi unius 
poetae vocabula collegerat, 
cuius poematis non nisi exi-
gua pars inexhausti thesauri 
continetur, quumque praeter 
hunc auctorem vix unum et 
alterum monumentum Fri-
sice conscriptum exstet, ex ore 
populi, ut ita dicam, pleraque 
vocabula excipienda et no-
tanda erant. Res sane difficil-
lima et laboriosissima; quum 
enim pater recte iudicaret in 
urbibus et vicis, quibus cum 
Hollandis commercium est, 

het Koninklijk Instituut, twee boeken 
over uiteenlopende onderwerpen, met 
de titel Letterkundige Naoogst. Voorts 
nam de briefwisseling die hij met velen 
onderhield veel van zijn tijd in beslag. 
Een tweede factor die maakte dat hij 
niet heeft overwogen het woordenboek 
eerder uit te brengen, is van heel andere 
aard. Hierboven heb ik reeds aangege-
ven dat vader zich had voorgenomen in 
één werk zo mogelijk alle woorden bij-
een te brengen, waarvan de Friezen zich 
ooit hebben bediend. Uit dat geheel wa-
ren de woorden waarvan de oude Frie-
zen gebruikmaakten, en die welke de 
Oost-Friezen en de Noordelijke Friezen 
nog steeds gebruiken, reeds door an-
deren verzameld en die konden zonder 
veel moeite in het woordenboek worden 
opgenomen; maar een erg moeilijk deel 
van het werk bleef over, te weten het ver-
zamelen van woorden die Nederlandse 
Friezen gebruiken en die nog niemand 
in één werk heeft bijeengebracht. Wij 
hebben wel het Gysbert-woordenboek 
van de zeergeleerde Epkema, maar deze 
heeft de woorden van welgeteld één 
dichter verzameld van wiens gedicht als 
onuitputtelijke schat slechts een klein 
deel wordt bewaard, en buiten deze 
schrijver bestaan er nauwelijks monu-
menten die in het Fries zijn geschreven, 
en zoals ik zal vertellen, de meeste woor-
den moesten uit de volksmond worden 
vernomen en opgetekend. Voorwaar een 
lastige en moeizame opgave; want zoals 
vader terecht van oordeel was, in de ste-
den en wijken waar handel met Holland 
wordt gedreven, is de echte Friese spraak 
aangetast door veel vreemde woorden 
en uitdrukkingen, om het ronduit te 
zeggen: vervuild geraakt. Dat gebeurt 
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genuinum Frisicum sermo-
nem multis peregrinis voci-
bus et phrasibus inquinatum, 
ne dicam plane corruptum 
esse, imprimis loca a frequen-
tia hominum procul remota 
sibi adeunda censebat. Hinc 
operarum (p. VII) rusticorum, 
piscatorum et id genus homi-
num tuguria intrare solebat et 
cum aniculis et senibus, qui 
adhuc vocibus uterentur, quae 
iam alibi obsoleta essent, inter 
theam Sinensem sermones se-
rere, ut sic quasi eliceret voces 
et loquendi formulas rariores, 
quas cum inter colloquendum 
notaret, non raro accidit ut 
hominum simplicium et qua 
de causa hoc faceret ignoran-
tium suspicionem moveret. 
Non parum autem colligendi 
molestiam auxit, quod pater 
iam aetatis anno XXXIII Frisia 
relicta Daventriam migravit 
inter Saxones Neerlandicos, ut 
non nisi per paucas hebdoma-
des quotannis ei Frisiam visere 
liceret, ibique materiam operis 
colligere. Non quidem deerant, 
qui operam ei ex parte levarent 
et sedulo notarent, si quod vo-
cabulum insolitum vel phrasis 
memoranda ad aures accidis-
set, quae deinde patri per lit-
teras significarent - inter quos 
honoris causa nomino RINSE 
POSTHUMUM, quum inter 
vivos erat in pago Waexens 
sacerdotis reformati munere 
fungentem, SALVERDAM 
poetam Gysberto Jacobi filio 

in het bijzonder doordat ver van elkaar 
verwijderde plaatsen door toenemend 
menselijk bezoek dichter bij elkaar ko-
men. Vandaar dat hij de onderkomens 
van landarbeiders, vissers en dat soort 
mensen placht te bezoeken en bij de 
Chinese thee gesprekken aanknoopte 
met besjes en oude mannen, die nog 
woorden gebruikten welke elders al in 
onbruik waren geraakt; terwijl hij hen 
aldus als het ware zeldzamere woorden 
en uitdrukkingen ontlokte die hij dan 
tijdens de conversatie opschreef, ge-
beurde het niet zelden dat dat de achter-
docht wekte van de eenvoudige mensen, 
die niet wisten waar het om ging. De 
moeite van het verzamelen werd echter 
niet weinig vergroot door het feit dat 
vader reeds op de leeftijd van 33 jaar uit 
Friesland naar Deventer was vertrokken 
en tussen Nederlandse Saksen leefde, 
zodat hij slechts enige weken per jaar 
Friesland kon bezoeken en daar mate-
riaal voor zijn werk verzamelen. Overi-
gens ontbrak het niet aan mensen die 
het veldwerk voor een deel overnamen 
en zorgvuldig notities maakten, indien 
een ongewoon woord of opmerkelijke 
frase hun ter ore was gekomen, welke 
zij vervolgens per brief aan mijn vader 
doorgaven - onder hen vermeld ik met 
ere RINSE POSTHUMUS, die bij leven 
het ambt van hervormd predikant in het 
plaatsje Waexens bekleedde, SALVERDA 
die als dichter slechts voor Gysbert Ja-
cobs onderdeed, ROOSJEN uit Hinde-
loopen en tenslotte zijn broeders Tjal-
ling en Eeltje; zeker kon hij dus in zijn 
ongemakkelijke omstandigheden op 
hulp rekenen en ik twijfel er geenszins 
aan dat, indien het vader gegeven was 
geweest voortdurend in Friesland te wo-
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tantum secundum, ROOSJEN 
Hindelopensem, denique fra-
tres eius Tiallingium et Eel-
tium; verum ne sic quidem 
illi incommodo prorsus sub-
veniebatur et nullus dubito 
quin, si patri licuisset perpe-
tuo in Frisia vitam degere, co-
pia verborum mox in tantum 
succrevisset, ut multo maturi-
us edendi consilium cepisset. 
Iam materia crescebat illa qui-
dem, sed non tam celeriter ac 
pater volebat; quotannis nova 
vocabula, novi loquendi modi 
accedebant; quid mirum si pa-
ter, qui sibi proposuisset quod 
nemo assequi potest, nempe 
condere lexicon, in quo nul-
lum vocabulum desit, editio-
nem distulerit. Tandem victus 
assiduis amicorum precibus, 
qui non cessabant efflagitare 
lexici editionem, et ipse, ni 
fallor, metuens, ne, si diutius 
cunctaretur, priusquam operi 
manum admovisset, mors se 
opprimeret, anno aetatis LX 
editionem prelo parare coepit. 
Ne tum quidem omnem spem 
abieceram fore ut pater ipse 
opus perficeret; erat quidem 
senex, verum senex vegetus, 
minime enervatus, plane alter 
Cato, ut, nisi qua calamitas su-
pervenisset, eum facile ad no-
nagesimum annum perventu-
rum crederes. Tum sperabam 
eum iuniores amicos assump-
turum esse, qui sibi aliqua ex 
parte onus allevarent et saltem 
molestam speciminum typo-

nen, de voorraad aan woorden weldra 
zozeer zou zijn toegenomen, dat hij veel 
eerder het plan voor uitgave zou hebben 
opgevat. Het materiaal nam dus wel toe, 
maar niet zo snel als vader wenste; jaar-
lijks werden nieuwe woorden en nieuwe 
zegswijzen aan het bestand toegevoegd; 
het is dan ook geen wonder dat vader, 
die zich had voorgenomen wat niemand 
kan bereiken: het samenstellen van een 
woordenboek waarin geen enkel woord 
ontbreekt, de uitgave bleef uitstellen. 
Uiteindelijk zwichtte hij voor de aan-
houdende verzoeken van zijn vrienden, 
die bleven aandringen op publicatie, en 
indien ik mij niet vergis nam hij - vre-
zend dat als hij nog langer zou dralen, 
de dood het hem onmogelijk zou maken 
het werk ter hand te nemen - het zelf 
op de leeftijd van 60 op zich, de uitgave 
persklaar te maken. Op dat moment had 
ik nog niet alle hoop laten varen dat va-
der zelf het werk zou voltooien; hij was 
weliswaar oud, maar een krasse oude 
man, bepaald niet verzwakt, ronduit een 
tweede Cato, zodat men zou denken dat 
hij, als zich tussentijds geen rampzalige 
gebeurtenis voordeed, gemakkelijk zijn 
negentigste levensjaar zou bereiken. Ik 
hoopte toen dat hij jongere vrienden om 
zich zou verzamelen die de werkzaamhe-
den voor een deel zouden verlichten en 
tenminste het lastige nakijken van druk-
proeven voor hun rekening zouden ne-
men. Maar helaas, dat bleek valse hoop; 
hoe hardnekkig ik erop aandrong dat hij 
anderen zou inschakelen, hoezeer ik ook 
zelf aanbood hem verder bij te staan, hij 
weigerde voortdurend enige hulp van 
anderen te benutten: hij deed alles zelf, 
verbeterde zelf alle drukproeven en tel-
kens als hij met dat werk ophield, ging 
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graphicorum correctionem 
susciperent. Sed eheu! spes 
me fefellit, quamvis assidue 
insisterem, ut sibi alios adi-
ungeret, quamvis ipse quoque 
ultro operam offerrem, con-
stanter aliena ope se usurum 
negabat: per se omnia faciebat, 
ipse omnia specimina typogra-
phica emendabat et, quoties ab 
hoc opere cessabat, materiem 
collectam in ordinem redigere 
pergebat. Si praeterea tecum 
reputas, eum, ut ab opere taedii 
pleno animum recrearet, tum 
quoque, ut antea, aliquantum 
temporis opusculis litterarii 
argumenti conscribendis im-
pendisse, non miraberis mor-
tem operi supervenisse, non 
illam quidem immaturam, sed 
ex facie coniecturam facienti-
bus inexspectatam.
Hae maxime caussae fuerunt, 
cur non nisi pars operis ab-
soluta sit. Bonum (p. VIII) 
quidem factum quod com-
mentarii eius copiosissimi de 
lingua Frisica supersunt, lae-
tandum quidem, quod Con-
cilium provinciae Frisiae, cui 
hos commentarios una cum 
bibliotheca testamento legavit, 
censuit damnum patris morte 
litteris illatum, quatenus id 
fieri posset, resarciendum 
esse, et liberalissime decrevit, 
Lexicon Frisicum ex his com-
mentariis aut perficiendum, 
aut novum novo consilio con-
cinnandum esse: sed quam 
acerba nihilominus mors illa 

hij het verzamelde materiaal weer op 
volgorde brengen. Indien ge daarenbo-
ven bedenkt dat hij, om zijn zinnen bij 
het zo saaie werk te verzetten, ook toen, 
net zoals voorheen, een deel van zijn tijd 
besteedde aan het schrijven van werkjes 
over literaire onderwerpen, zal het u niet 
verwonderen dat de dood zijn werk heeft 
doorkruist, niet bepaald een al te vroege 
dood, maar wel onverwacht, gerekend 
naar fysieke omstandigheden.

Dit zijn de hoofdredenen waarom 
slechts een gedeelte van het werk vol-
tooid is. Een gunstige omstandigheid is 
zeker dat zijn overvloedige verslagleg-
ging van de Friese taal bewaard is en het 
is beslist verheugend dat de Raad van de 
provincie Friesland, aan wie hij deze ge-
schriften samen met zijn bibliotheek bij 
testament heeft nagelaten, de dood van 
mijn vader heeft gekwalificeerd als een 
zwaar verlies voor de literatuur dat voor 
zover dat mogelijk is, dient te worden 
hersteld, en grootmoedig heeft veror-
dend dat de Friese woordenlijst uit zijn 
aantekeningen dient te worden voltooid 
dan wel een nieuw lexicon in een nieuw 
project moet worden opgezet; maar hoe 
bitter dat overlijden desondanks voor de 
letteren is geweest, behoef ik aan velen 
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litteris fuerit, non opus est ut 
multis explicem, praesertim 
iis, qui sciunt quam penitus 
pater Frisicam linguam cogni-
tam haberet; quam exercitata 
et subtilis auris eius esset in 
diphthongis et vocalibus, qua-
rum soni discrepantiam nunc 
plerosque fugere eum saepe 
conquerentem audivi, distin-
guendis: quam acute soleret 
discernere genuina vocabula 
Frisica a novitiis ad Hollan-
dicae linguae normam factis, 
quorum laeta herba nunc pul-
lulat et latius latiusque serpit; 
quam subtiliter internosceret, 
quatenus synonyma inter se 
differrent; quantam denique 
ad verborum derivationem 
et cognationem indagandam 
linguarum cognatarum scien-
tiam; quantum in divinando 
acumen afferret. Quas virtutes 
cum considero nullus dubito, 
quin vel fragmentum hoc viris 
doctis gratissimum futurum 
sit, quo ex parte saltem suum 
desiderium expleatur. Quam-
quam iidem mecum dolebunt, 
quod pater, consilio illo lauda-
bili quidem, sed pro aetate, qua 
suscepit, nimis arduo abiecto, 
non satis habuerit voces et 
phrases, quae adhuc in Frisia 
Neerlandica in usu essent, li-
terarum ordine enumerare et 
explicare sermone Neerlan-
dico, derivationibus et aliarum 
linguarum comparationibus 
omissis. Hoc enim consilium 
secutus bene, ni fallor, et sibi 

niet uit te leggen, vooral niet aan dege-
nen die weten hoe grondig mijn vaders 
kennis van de Friese taal was, hoe geoe-
fend en fijn zijn gehoor was in het on-
derscheiden van tweeklanken en klin-
kers, zodat ik hem vaak verschil in de 
klank daarvan heb horen aangeven dat 
de meesten nu ontgaat; hoe scherp hij 
echt Friese woorden wist te onderschei-
den van nieuwigheden die in de Hol-
landse taal tot norm waren geworden, 
waarvan het onbekommerde onkruid 
zich nu steeds wijder verbreidt; hoe 
subtiel hij aanvoelde in welke mate sy-
noniemen van elkaar verschilden; welk 
een kennis hij tenslotte bezat van aflei-
ding en verwantschapsonderzoek van 
woorden uit verwante talen, en welk een 
scherpte hij aan de dag legde bij het gis-
sen naar samenhang. Bij het overwegen 
van deze positieve eigenschappen twijfel 
ik er geen moment aan, dat dit fragment 
bij de geleerde heren in goede aarde zal 
vallen, waarmee voor een deel toch zijn 
wens in vervulling kan gaan. Niettemin 
zullen zij het met mij betreuren dat va-
der, wiens loffelijke opzet door de leef-
tijd waarop hij eraan begon, hem toch 
te hard is gevallen, zich er niet tevreden 
mee heeft gesteld de woorden en uit-
drukkingen welke nu nog in Nederlands 
Friesland in gebruik zijn, in volgorde van 
letters op te nemen en in het Nederlands 
te verklaren, met weglating van afleidin-
gen en vergelijkingen met andere talen. 
Want dat plan goed aanhoudende, zou 
hij, indien ik het niet verkeerd zie, zowel 
zichzelf als de toekomst in acht hebben 
genomen. Vooral zou hij, indien hij zich 
aan die beperkingen had gehouden, dat 
deel van het werk, waarop alle geleerde 
heren aandrongen en waarin qua werk-
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et posteritati consuluisset. Pri-
mum, si intra hos fines con-
stitisset, eam operis partem, 
quam praecipue omnes viri 
docti efflagitabant, cuique rite 
perficiendo ille inter paucos 
par erat, ad finem perducere 
potuisset. Tum opus maculis 
quibusdam, quae nunc ei insi-
dent, non affectum esset. Can-
dide enim dicam quod sentio, 
neque prava pietate vel potius 
caeco amore ductus quae uni-
cuique patent dissimulabo.
Si pater Hollandice scripsis-
set, subinde non lapsus esset 
in Latinitate ut nunc factum 
videmus. Magis quidem ver-
satus erat, ut multi ipsius ae-
quales, in Latine scribendo, 
quam plerique eorum qui 
hodie literis operam dant, nec 
negem eum satis perspicue 
significare solere, quid velit, 
at, quum studiorum ratione 
coactus ad auctores classicos 
legendos parum otii haberet, 
contra multo saepius in bar-
barae Latinitatis monumentis 
versaretur, non raro a puro 
Latini sermonis usu deflexit et 
loquendi modos vocesque pa-
rum Ciceronianas usurpavit, 
quod vitium effugisset, si ser-
mone patrio uti voluisset.
Si denique vocabula litera-
rum ordine recensuisset, non 
impegisset in alterum illum 
scopulum de quo nunc dicam. 
Quicunque in lexico condendo 
singula vocabula suis radicibus 
attributurus est, ei primum 

wijze weinigen zijns gelijke waren, tot 
een einde hebben kunnen brengen. Dan 
zou het werk vrij zijn geweest van be-
paalde fouten, die er nu in zitten. Ik wil 
trouwens vrijuit zeggen wat ik denk, en 
ik zal niet uit misplaatst respect of nog 
minder uit blinde liefde verdonkerema-
nen wat voor iedereen duidelijk is.

Wanneer vader in het Nederlands zou 
hebben geschreven, zou hij zich voorts 
niet vergist hebben met zijn Latijn, zoals 
we nu zien dat gebeurd is. Hij was wel, 
zoals veel van zijn leeftijdsgenoten, meer 
doorkneed in het schrijven van het Latijn 
dan de meesten die zich vandaag de dag 
met de letterkunde bezig houden en ik 
zal niet ontkennen dat hij meestal dui-
delijk genoeg aanduidt wat hij bedoelt, 
maar omdat hij, gedwongen door zijn 
studies, te weinig tijd had om de klas-
sieke schrijvers te lezen, en daartegen-
over veel vaker in de overgeleverde tek-
sten in barbaars Latijn studeerde, week 
hij vaak van het zuivere gebruik van het 
Latijn af en gebruikte hij zegswijzen en 
woorden die te weinig ciceroniaans wa-
ren, aan welke fout hij ontsnapt zou zijn, 
wanneer hij zijn moedertaal had willen 
gebruiken.
Indien hij tenslotte de woorden in alfa-
betische volgorde had opgenomen, zou 
hij zich niet aan een tweede steen, waar-
over ik nu ga spreken, gestoten hebben. 
Iedereen die in een woordenboek afzon-
derlijk opgenomen woorden naar hun 
wortels wil indelen, heeft tot eerste taak 
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opus est ut (p. IX) omnia voca-
bula promta, parata et quasi sub 
conspectu posita habeat; tum 
ut certam aliquam et constan-
tem rationem sequatur, qua 
semel cognita lector statim vo-
cem invenire possit quam velit. 
Neutrum horum autem patri 
praesto fuit. Nulla, ut iam su-
pra significavi, operis particula 
absoluta et prelo parata erat, 
quum operi edendo manum 
admoveret: quin etiam accidit, 
ut typographo specimina quae 
prelo mandaret flagitanti non 
haberet quod daret. In singulis 
autem vocabulis radicibus suis 
attribuendis adeo vacillat, ut 
dicas eum in hac re nulla certa 
et constanti ratione esse usum. 
Aliud vocabulum derivatum 
vel compositum litterarum 
ordine invenias, aliud simplici 
unde derivatur vel quocum 
compositum est subiunctum: 
non pauca etiam tum littera-
rum ordine, tum post simpli-
cia leguntur, nec unquam fere 
iisdem verbis explicata vel 
iisdem exemplis adumbrata. 
Non minorem inconstantiam 
animadvertas in etymologia; 
nam non semper ad antiquis-
simam formam alicuius vo-
cabuli derivata et composita 
referuntur, sed saepe formas 
derivatas et novitias primiti-
vis praepositas videbis. In de-
rivatis denique et compositis 
recensendis plerumque nullus 
fere ordo cerni potest; confusa 
et permista omnia.

ervoor te zorgen dat hij alle woorden 
toegankelijk, afgewerkt en als het ware 
onder toezicht heeft; vervolgens dat hij 
een bepaalde vaste regel volgt, waarmee 
de lezer, als hij die regel eenmaal kent, 
elk gewenst woord onmiddellijk kan 
vinden. In geen van beide zaken is vader 
daaraan toegekomen. Zoals ik hierboven 
reeds heb aangeduid, was geen enkel on-
derdeel van het werk voltooid en gereed 
voor afdrukken, toen hij het redigeren 
van het gehele werk ter hand nam; het 
kwam zelfs voor, dat er, wanneer de ty-
pograaf erop aandrong drukproeven ter 
perse te sturen, niets voorhanden was. 
Bij het vastknopen van bepaalde woor-
den aan hun wortels is hij zo inconse-
quent, dat je zou zeggen dat hij terzake 
geen enkele vaststaande en blijvende 
regel gewend was. Soms vindt men een 
afgeleid of samengesteld woord naar 
volgorde van het alfabet, dan weer geor-
dend bij het enkelvoudige waarvan het 
is afgeleid of waarmee het samenhangt; 
tevens zijn heel wat woorden zowel vol-
gens alfabet verzameld, als ook na de 
enkelvoudige woorden, en vrijwel nooit 
zijn ze met dezelfde woorden verklaard 
of met dezelfde voorbeelden uitgewerkt. 
Een even grote inconsequente afwerking 
bespeurt men in de etymologie; want 
niet altijd worden afgeleide en samen-
gestelde vormen herleid tot de oudste 
vorm van enig woord, maar dikwijls zult 
ge afgeleide vormen en nieuwe versies 
vóór de oervormen geplaatst zien. Bij het 
bespreken van de afgeleide en samenge-
stelde woorden tenslotte is meestal na-
genoeg geen (volg)orde vast te stellen; 
alles is verward en staat door elkaar. 
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Praeter haec vitia, quae pater 
effugere potuisset, si Hollan-
dice scripsisset et vocabula lit-
terarum ordine disposuisset. 
duo sunt, quae non solum in 
hoc opere, sed in omnibus fere 
eius scriptis iure culperis. Pri-
mum est quod occasione data 
subinde a proposito divagatur, 
et rebus vocabulisque explican-
dis inhaeret, quae aliena sunt a 
re de qua agitur. Lucro quidem 
tales digressiones apponimus, 
praesertim in opere non abso-
luto, sed aliud lexicographum, 
aliud annotatorem decet. Alte-
rum, idque gravius vitium est, 
quod ut nusquam alias, sic ne 
hic quidem sibi in orthograp-
hia constitit, quod vitium ut 
semper molestum, sic in lexi-
cographo minus quam alias 
ferendum est. Verum quidem 
est pleraque vocabula in aliis 
Frisiae Neerlandicae partibus 
aliter pronunciari, sed lexi-
cographum oportet in hac re 
certam normam sequi, a qua 
nunquam discedat.
Enumeravi ea in quibus pa-
ter boni lexicographi officio 
defuisse mihi videtur; quae 
cum considero dubitatio mihi 
movetur, an pater unquam 
haec vitia vitare potuisset. 
Quippe ingenium eius vivi-
dum, acre, mobile laborem 
illum assiduum in rebus mi-
nutis quidem, sed in lexico 
omnino necessariis respuebat 
et aspernabatur; neque is erat, 
qui quae laboriose congessis-

Buiten deze tekortkomingen, welke va-
der had kunnen omzeilen, indien hij 
in het Hollands had geschreven en de 
woorden naar de volgorde der letters ge-
rangschikt, zijn er twee waarop men niet 
alleen in dit werk, maar in vrijwel al zijn 
geschriften terecht de vinger kan leggen. 
De eerste is dat hij bij bepaalde gelegen-
heden al vlot van het onderwerp afdwaalt 
en doorgaat met zaken en woorden toe 
te lichten die weinig te maken hebben 
met de zaak waarover het gaat. Derge-
lijke uitweidingen kunnen een pluspunt 
zijn, in het bijzonder in het onvoltooide 
werk, maar het één past de lexicograaf, 
het ander de annoteerder. Het tweede, 
een ernstiger tekortkoming, is dat hij 
net zomin als elders ook hier niet con-
sequent is in de schrijfwijze; deze tekort-
koming is altijd hinderlijk, maar is bij 
een lexicograaf eigenlijk niet acceptabel. 
Het is wel waar dat de meeste woorden 
in de ene streek van Nederlands Fries-
land anders worden uitgesproken dan 
in een andere, maar de lexicograaf is ge-
houden in dit opzicht een zekere norm 
te volgen, waarvan hij nooit zal mogen 
afwijken.

Ik heb deze zaken opgesomd waarin 
mijn vader in zijn hoedanigheid van 
goed lexicograaf naar mijn oordeel te-
kort is geschoten; bij de overweging 
daarvan voel ik overigens twijfel of mijn 
vader deze tekortkomingen wel ooit 
had kunnen omzeilen. Zijn levendige, 
scherpe, beweeglijke aard verwierp en 
verachtte de bezigheid die verbonden 
is aan kleine, maar voor een woorden-
boek alleszins noodzakelijke dingen; en 
hij was er de man niet naar om wat hij 
moeizaam bijeen had gebracht, met de 
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set summa diligentia et cura 
disponeret et quasi in unum 
corpus colligeret, qui in om-
nibus modum et certam nor-
mam servaret, nec unquam se 
a proposito aberrare pateretur. 
Si autem hanc laudem minus 
consecutus est, at quanta sibi 
bona propria habet, quibus 
omnia quotquot huius generis 
lexica novi carent. Quum enim 
his nihil aridius excogitari 
possit, in patris lexico omnia 
succi plena sunt. Ubicunque 
librum evolveris singulas vo-
ces illustratas invenies exem-
plis maximam partem ab ipso 
excogitatis, quorum (p. X) alia 
sale et venustate delectant, alia 
gravitate praeceptorum quasi 
aculeos in mente relinquunt. 
Modo capita ex antiquitate 
Frisiorum illustrat, modo usus 
et mores eorum hodiernos 
exponit. Ut verbo absolvam, 
si excipias ea, quae gramma-
tici argumenti sunt, de quibus 
iudicare meum non est, nulla 
fere operis particula est quin 
cum voluptate legatur vel ab 
eo, qui linguarum Germani-
carum plane rudis est. Iudice 
Horatio igitur pater omne 
tulit punctum, qui miscuerit 
utile dulci.
Restat ut explicem quam rati-
onem ego in indicibus confi-
ciendis secutus sim. Optimum 
sane fuisset si omnia vocabula 
hoc volumine explicata littera-
rum ordine recensuissem, sed 
sic indices, ut nemo non videt, 

grootste ijver en zorg te rangschikken 
en als het ware tot één geheel te verza-
melen, in alles zekere standaardregels in 
acht te nemen, en zich nooit toe te staan 
van de voorgenomen zaak af te wijken. 
Indien hij echter deze lof in mindere 
mate heeft verworven, hoeveel goede za-
ken zijn hem daarentegen eigen, welke 
in alle bestaande woordenlijsten van 
dit nieuwe type ontbreken. Terwijl im-
mers niets drogers dan deze werken kan 
worden bedacht, vormt de woordenlijst 
van mijn vader in elk opzicht malse lec-
tuur. Waar ge het boek ook doorbladert, 
ge vindt elk trefwoord geïllustreerd met 
voorbeelden, voor het grootste deel door 
hemzelf bedacht, waarvan sommige be-
hagen door speelsheid en schoonheid, 
andere door de zwaarte van de frasen als 
naalden in de geest beklijven. Nu eens 
gebruikt hij een toelichting uit de oud-
heid der Friezen, dan weer illustreert 
hij met gewoonten en zeden van het 
hedendaagse volksdeel. Om met één 
woord alles te zeggen: met uitzondering 
van de grammaticale aangelegenheden, 
waarover het oordeel niet aan mij is, is 
er geen enkel onderdeeltje van het werk 
dat niet met genoegen zal worden gele-
zen, zelfs door hem die in de Germaanse 
talen ronduit ongeschoold is. Naar het 
oordeel van Horatius heeft vader alle 
stemmen verkregen door het aangena-
me met het nuttige te verenigen.

Rest mij nog te verklaren welke metho-
de ik bij het opstellen van de inhouds-
lijsten heb gevolgd. Het zou ongetwij-
feld het beste zijn geweest indien ik alle 
woorden die in dit boek zijn verklaard, 
in alfabetische volgorde zou hebben be-
handeld, maar dan zouden de lijsten, 



267

nimium in modum excrevis-
sent. Delectus igitur habendus 
erat. Ac primum rationem non 
habendam duxi vocabulorum, 
quae olim Veteribus Frisiis 
in ore erant, quaeque nunc 
etiam Frisiorum Borealium 
et Orientalium sermone te-
runtur, quippe quae in idioti-
cis, unde pater hausit, suo loco 
inveniantur: quamquam vel 
ex his ea vocabula in indicem 
recepi, quae pater fusius trac-
tavit, additis notis V. Bor. vel 
Or. Deinde frustra in indice 
quaeres vocabula tum simpli-
cia, tum composita, quae suo 
loco in lexico leguntur; aut 
composita quorum membra 
statim agnoscuntur, quum ex 
his membris unum aliquod 
litterarum ordine invenitur: 
aut derivata de quorum ori-
gine nemo dubitare potest, 
quorumque radices lexici pars 
absoluta continet. Contra sus-
cepi vocabula quae data oc-
casione quasi in transcursu 
illustrantur vel quorum origo 
vel compositio non statim in 
oculos incurrit, qua in re ope-
ram dedi ut mediocritatem 
illam tenerem quae est inter 
nimium et parum, ut aliquid 
lectoris acumini relinquerem, 
neque nimis anxius essem in 
vocabulis recipiendis.
Ex vocabulis autem, quae e 
linguis cognatis desumta pa-
ter magno numero singulis 
vocibus Frisicis subiunxit, 
non nisi ea notavi, quibus il-

zoals iedereen kan zien, erg lang zijn 
geworden. Er moest dus geselecteerd 
worden. Eerst heb ik de beslissing ge-
nomen geen ruimte te geven aan die 
woorden welke vroeger tot het idioom 
van de Oude Friezen behoorden en die 
welke nu in het spraakgebruik van de 
Noord- en Oost-Friezen voorkomen, 
omdat ze immers in de woordenboe-
ken waaruit mijn vader putte, op hun 
plaats gevonden worden; overigens heb 
ik van deze categorie wel de woorden in 
de index opgenomen die vader uitvoerig 
heeft behandeld, met toegevoegde noten 
V.Bor. of Or. Verder zult ge in de index 
tevergeefs woorden zoeken, enkelvoudig 
of samengesteld, die op hun plaats in 
het woordenboek staan vermeld; evenzo 
samengestelde woorden waarvan de on-
derdelen meteen te kennen zijn, wanneer 
één van die onderdelen op volgorde van 
de letters wordt gevonden; evenzo afge-
leide woorden over de oorsprong waar-
van niemand in twijfel kan verkeren en 
waarvan de wortels in het voltooide deel 
van het woordenboek zijn opgenomen. 
Daarentegen heb ik die woorden opge-
nomen die bij een bepaalde gelegenheid 
als het ware in het voorbijgaan worden 
toegelicht of waarvan de oorsprong of 
samenstelling niet meteen zichtbaar is, 
in welk geval ik moeite heb gedaan het 
midden te houden tussen teveel en te 
weinig, zodat ik iets aan het vernuft van 
de lezer zou vasthouden en ook weer 
niet te zuinig zou zijn in het opnemen 
van woorden.
Van die woorden evenwel, die, ontleend 
aan verwante talen, door mijn vader in 
groot aantal aan afzonderlijke Friese 
woorden waren toegevoegd, heb ik al-
leen die genoteerd, waarbij ik iets toege-
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lustrandi vel explicandi causa 
aliquid additum inveni, quod 
praesertim factum video in 
vocabulis Hollandicis et An-
glicis. Si quis autem miretur 
Anglica vocabula cum singulis 
fere vocabulis Frisicis compa-
rata esse, scito mihi ex patris 
sermonibus compertum esse 
eum in lexico componendo 
hoc inprimis sibi propositum 
habuisse ut ostenderet, Ger-
manos qui mari Brittanniam 
invaserunt, non solum Anglos 
et Saxones, verum magnam 
partem Frisios fuisse, quod 
sine dubio pater fusius ex-
plicaturus et demonstraturus 
fuisset, si ipsi praefationem 
scribere licuisset.
Finem facit index rerum, in 
quem congessi quae notatu 
digna inveni de Frisiorum ali-
orumve populorum antiquit-
ate, ritibus, moribus, historia, 
et observationes grammatici 
generis, quae minus commode 
in caeteros indices recipi pote-
rant.
Nemo opinor aegre feret me 
non praemisisse explicatio-
nem compendiorum, quae ut-
pote in omnibus lexicis obvia 
vel tironibus nota sunt. (p. XI)

Non magis necessarium duxi 
omnium auctorum laudato-
rum nomina, quorum pater 
non nisi primas literas ponere 
solet, integra recensere, ho-
rum opera enim tam nota sunt 
omnibus, qui serio his litteris 

voegd heb gevonden om ze te belichten 
en te verklaren, hetgeen ik vooral tegen-
kom bij Nederlandse en Engelse woor-
den. Indien iemand zich er nu over ver-
wondert dat Engelse woorden met losse 
Friese woorden worden vergeleken, kan 
ik zeggen dat het mij uit conversatie met 
mijn vader bekend is dat hij bij het sa-
menstellen van het woordenboek zich 
had voorgenomen vooral ook aan te to-
nen dat de Germanen die over zee Brit-
tannië waren binnengevallen, niet alleen 
Angelen en Saksen waren, maar zeker 
voor een groot deel ook Friezen, hetgeen 
mijn vader ongetwijfeld uitvoerig zou 
hebben verklaard en aangetoond, indien 
het hem gegeven was geweest zelf het 
voorwoord te schrijven.

Het werk wordt besloten met een zaken-
register, waarin ik vermeldenswaardig 
geachte zaken heb bijeengebracht over 
de oudheid van Friezen en andere vol-
keren, hun gebruiken en zeden, hun ge-
schiedenis en opmerkingen van gram-
maticale aard, welke in de overige lijsten 
minder gemakkelijk konden worden 
opgenomen.
Niemand zal het mij, dunkt me, kwalijk 
nemen dat ik de toelichting van de af-
kortingen, welke immers in alle lijsten 
duidelijk zijn vermeld en zelf aan begin-
ners ook bekend zijn, niet voorop heb 
geplaatst.
Evenmin heb ik het noodzakelijk ge-
oordeeld de namen van alle geciteerde 
schrijvers, van wie mijn vader alleen de 
initialen pleegt te vermelden, voluit op 
te nemen; hun namen zijn immers aan 
allen die aan deze geschriften serieus 
aandacht schenken, zo bekend, dat het 
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operam dant, ut ridiculus vi-
derer iis, in quorum usum pa-
ter hoc lexicon scripsit, si talia 
interprete egere existimarem. 
Pauca quaedam compendia, 
quae putabam molestiam for-
tasse paritura iis, quibus no-
stratium libri minus noti sunt, 
infra explicata invenies.
Sed tempus est praefandi fi-
nem facere. Tu, Lector benevo-
le, epitheto ornanti dignum te 
praesta in nostra qualicunque 
opera aestimanda et vale.

Scribebam Harlemi a. d. x. 
Cal. Iunias a. p. C. n. MDCC-
CLXXII.

belachelijk zou overkomen bij hen voor 
wie mijn vader dit werk als handboek 
geschreven heeft, indien ik zou denken 
voor zulke zaken een tolk nodig te heb-
ben. Enige afkortingen die naar mijn 
idee wellicht moeite zouden opleveren 
voor diegenen aan wie de boeken van 
onze landgenoten minder bekend zijn, 
vindt u hieronder uiteengezet.
Maar het is tijd dit voorwoord te beslui-
ten. Wilt gij, welwillende lezer, u deze 
omschrijving waardig tonen bij het 
waarderen van al ons werk; vaarwel.

Ik heb dit geschreven op de 23ste mei 
van het jaar des Heren 1872.
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16 Joast Halbertsma 

   en it Woordenboek der Nederlandsche Taal308

16.1 Ynlieding
Troch ien fan ‘e motto’s foaryn it Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 
is de namme fan Joast Halbertsma foar altyd oan it grutste wurdboek fan ‘e 
wrâld ferbûn309. Neffens Kalma (1969d:66) hat Halbertsma ek as meiwurker by 
it WNT belutsen west: ‘It “Woordenboek der Ned. Taal” fan dr. M. de Vries e.o. 
bigoun yn 1864 út to kommen. Halbertsma hat ek bydragen levere (Fgl. hss. 
126 en 127 oer Synonimen).’ Mear as ferwize nei de hânskriften docht Kalma 
net, dat wat Halbertsma krekt bydroegen hat, komme wy spitigernôch net te 
witten. Tempelaars (1998:108 en 126) neamt Halbertsma ek as meiwurker oan it 
WNT, hoewol’t dêr wat betizing is oer Halbertsma syn inisjalen, dy’t omdraaid 
lykje te wêzen. Yn dit artikel besykje ik klearrichheid te krijen oer Halbertsma 
syn bydrage oan it WNT. Ik besjoch dêrta alderearst de hânskriften dêr’t 
Kalma nei ferwiist, dêrnei gean ik nei wat der yn WNT-ferslaggen en yn syn 
korrespondinsje mei Matthias de Vries, de earste haadredakteur fan it WNT, 
oer de meiwurking fan Halbertsma oan it WNT te finen is. As lêste besjoch ik 
it WNT sels op oanwizings oangeande bydragen fan Halbertsma. Underweis 
sil ik de betizing út Tempelaars (1998), dêr’t ik sels mei debet oan bin, út ‘e wei 
helpe.

16.2 Handschriften Tresoar 126 Hs en Tresoar 127 Hs
De twa fan Kalma neamde hânskriften út de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân 
(no Tresoar) ha respektivelik as titel Nederlandsche synonima en Nederlandsche 
synonymen. Beide Hss binne net datearre. Tresoar 127 Hs hat op ‘e titelside al 
yn in poatleadoantekening (nei alle gedachten net fan Halbertsma) it jiertal

308  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2001), ‘Joast Halbertsma en it Woordenboek der 
Nederlandsche Taal’, in: Rolf H. Bremmer Jr, Lammert G. Jansma en Piet Visser (red.), Specu-
lum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. Ljouwert / Leiden, pp. 241-256.
309  ‘Van Halbertsma staat daar als Herderiaanse, of zo men wil Humbuldtiaanse variant 
op een schoolwijsheid van Seneca: ‘De taal is de ziel der natie, zij is de natie zelve’ […]. 
Ongetwijfeld heeft de grote man van het Woordenboek zelf, Matthias de Vries, die woorden 
als motto gekozen’ (Breuker 1994:1).
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1856 te stean.310 Tresoar 126 Hs is in notysjeboekje, dat earder brûkt liket te 
wêzen. Troch poatleadoantekeningen hinne binne de Nederlânske synonimen 
skreaun. Tresoar 127 Hs bestiet út losse yninoar tearde fellen, ferskillend 
fan formaat en kleur, dêr’t njoggentjin fan beskreaun binne. De titel op it 
omslachfel liket letter jûn te wêzen. Ien fan ‘e pakketsjes hat de titel Synonima, 
de oare fellen binne sûnder titel.
Tresoar 126 Hs is wat in grienmank, yn alle gefallen net in suvere 
synonimesamling. By de wurden op side 1 bygelyks, keten, tou, lijn, band, snoer, 
garen en draad, giet it op syn meast om wurden út in semantysk fjild, dat men 
materiaal om mei te binen of fêst te meitsjen neame kinne soe. Bytiden wurdt 
de ûnderlinge ferhâlding tusken de wurden oanjûn troch se yn relaasje ta 
elkoar te beskriuwen. It rychje wurden op side fiif foar húske, fan kakhuis oant 
Ontfanger Generaal, past better ûnder de neamer synonima, mar in side letter 
fine wy wer in soarte fan semantysk fjild: Men poetst de schoenen, wrijft de houten 
meubels, ... bezemt de stal, boent het houtwerk. Foar Tresoar 127 Hs jildt eins itselde 
wat foar Tresoar 126 Hs opgiet. Soms wurde der synonimen behannele, lykas 
kreupel, mank en lui, log, vadsig, traag, mar der wurde ek wer samlingen jûn 
dy’t noch it meast op semantyske fjilden lykje. Dêrnjonken fine wy bygelyks 
in útlis oer it ferskil tusken Het is een vriend van mij, hij is mijn vriend, hij is de 
vriend van mij. Tresoar 126 Hs en Tresoar 127 Hs meitsje wol sa’n rommelige 
en foarriedige yndruk dat it my net oan wol dat se as serieus foarwurk foar in 
bydrage oan it WNT bedoeld binne, al kin soks fansels nea folslein útsluten 
wurde. Yn beide hanskriften is yn alle gefallen neat te finen oangeande it 
doel dêr’t se mei oanlein binne. Boppedat is der gjin oanwizing dat Tresoar 
126 Hs en Tresoar 127 Hs omwurke binne ta in mear systematyske stúdzje 
oer Nederlanske synonimen. Rob Tempelaars, meiwurker fan it Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie (INL) en spesjalist op it mêd fan ‘e skiednis fan it WNT, 
hat yn it WNT-argyf omdôch om sa’n soarte stúdzje socht. Kalma basearret 
syn stelling dat Halbertsma meiwurke hat oan it WNT op de Tresoar 126 
Hs en Tresoar 127 Hs. It is dúdlik dat ik him dy stelling net meistimme 
kin.

16.3 Tweede Nederlandsch Letterkundig Congres
De Letterkundige Congressen ha in wichtige rol spile yn it ûntstean fan it 
WNT. Op it earste kongres, yn 1849, is de kwestje fan in Nederlânsk wurdboek 
al te praat kommen. Tiisdei 17 septimber 1850, de twadde dei fan it Tweede 
Nederlandsch Letterkundig Congres, dat holden waard yn Amsterdam, stiet it wer 
op it programma. Op de wurklist fine wy ûnder oaren: 

310  Oan in ferwizing nei D. Waranda A. Th. 1857 kinne wy sjen dat Halbertsma nei 1856 yn 
alle gefallen noch mei it hânskrift dwaande west hat. 
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Rapporten omtrent het algemeen Nederlandsch Woordenboek, tot 
uitbrengen van welke door het Eerste Kongres werden genoodigd: de 
HH. Prof. Bormans van Luik, Prof. Cracco van Kortrijk, Prof. David van 
Leuven, Mr. P. van Duyse van Gent, Écrevisse van Eecloo, Dr. Halbertsma 
van Deventer, Prof. A. des Amorie van der Hoeven van Amsterdam, Dr. 
de Jager van Rotterdam, Dr. Snellaert van Gent, en J.A. Alberdingk 
Thijm van Amsterdam’ (Handelingen 1851:21).

Halbertsma, Des Amorie van der Hoeven, Snellaert en Alberdingk Thijm 
hienen lykwols ‘geene schriftelijke rapporten gesteld, maar reserveerden zich 
voor de debatten’ (Handelingen 1851:131). Halbertsma komt yn syn taspraak op 
in tal praktyske punten, dêr’t er him by beropt op syn eigen ûnderfinings as 
leksikograaf. Hy wiist op it belang fan in goed wurkplan en hy warskôget tige 
tsjin ûnderskatting fan it wurdboekwurk:

Ik moet zeggen, dat ik hier met ledige handen verschenen ben. Ik 
heb de eer gehad uitgenoodigd te worden ter bijwoning van het 
Eerste Taal-congres, in het voorleden jaar te Gent gehouden, maar 
gewigtige familie-aangelegenheden hebben mij verhinderd om daar te 
verschijnen. Ik ben dus ook niet tegenwoordig geweest bij de debatten, 
die aldaar ten opzigte van een Woordenboek gevoerd zijn. Sedert dien 
tijd heeft Jonkheer Blommaert mij de eer aangedaan mij te schrijven, 
dat er twee partijen hebben bestaan wegens het opstellen van dat 
Woordenboek, die met elkander verschilden omtrent het beginsel, 
waarop zoodanig Woordenboek zou berusten, en dat ik misschien 
eenige dienst zou kunnen bewijzen met die twee partijen bij elkander te 
brengen.
Ziedaar alles, mijnheer de President, wat ik omtrent die debatten vernomen 
heb. Daardoor werd de questie omtrent het Nederlandsch Woordenboek 
voor mij zóó zwevend en zóó onbestemd, dat ik daarover geen rapport 
zou hebben durven maken. Ik heb nog eene reden, waarom ik het niet 
gedaan heb. Ik heb mij sedert eene reeks van jaren met het opstellen 
van woordenboeken bezig gehouden; ik meen dus eenigszins bekend 
te zijn met al de bezwaren, die aan het opstellen van woordenboeken 
verbonden zijn, en ik heb opgemerkt, niet alleen aan mij zelven, maar 
aan het voorbeeld van mijne vrienden, dat men dikwijls onder het 
bewerken van zoodanige woordenboeken van ontwerp verandert; iets 
hetgeen niettegenstaande alle mogelijke voorzorgen ook overgekomen is
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aan mijnen vriend Bosworth, die ter halverwege met zijn Anglo-Saksisch 
lexicon van plan veranderd is, en ziedaar de reden, dat dit Lexicon 
gevolgd wordt door een zeer grooten Appendix, waarin al de woorden van 
het Anglo-Saxisch, welke hij niet in Lye voorhanden gevonden had, zijn 
opgenomen. Ik zou dus wenschen, dat het Congres zich geene illusiën 
maakte ten opzigte van het opstellen van zoodanig Woordenboek. Bezint 
eer gij begint! want het zou zeker een zeer droevig figuur maken, wanneer 
wij iets begonnen, hetgeen wij niet zouden kunnen uitvoeren. Wat mij 
betreft, ik gevoel dringend met mijnheer den President de behoefte aan 
zoodanig Woordenboek, maar ik wilde wel, dat de Leden van het Congres 
hier vergaderd eerst eenige punten vaststelden, omtrent welke wij hier 
met elkander bij wijze van debat spreken kunnen. Ten dien opzigte nu 
staan ons verschillende vraagstukken te beantwoorden.
Het eerste daarvan is, hoe groot dat woordenboek zijn zal? Wie zal een 
woordenboek maken, waarin de phraseologie van de nederlandsche taal 
... [De foarsitter ûnderbrekt Halbertsma mei te sizzen dat er syn gefoelens 
better bewarje kin oant de debatten. Halbertsma stimt dat de foarsitter 
mei, mar wol dochs noch sizze dat er] ‘niet zal treden in ontwikkeling 
omtrent hetgeen ik verlang, maar alleen mijnen wensch uitdrukken, dat 
de Vergadering omtrent drie punten beslisse. Het eerste dier punten 
is,
Of een woordenboek zal zamengesteld worden, waarin de geheele 
phraseologie der nederlandsche taal zal opgenomen worden? Ik heb 
eenige calculatie gemaakt ten opzigte van den omvang van zoodanig 
werk, en ik meen, dat het niet minder dan vier of vijf deelen in dik quarto 
zal beslaan. Het is duidelijk, dat zoodanig werk niet van algemeen en 
dagelijksch gebruik kan zijn. In de tweede plaats vraag ik dus,
Of wij een Woordenboek zullen zamenstellen, hetwelk van een algemeen, 
dagelijksch, practisch gebruik zal zijn? en dan komt men van zelf tot de 
derde vraag,
Of wij het Woordenboek in eens volledig zullen leveren, dan of wij, bij wijze 
van toenadering, dit zouden doen, door de woorden, welke de commissie 
in dit woordenboek wenschte op te nemen, al dadelijk te doen drukken, en 
na het ontvangen der aanmerkingen en toevoegsels der taalkenners, het 
werk langzamerhand met meerdere woorden aan te vullen. Ik wenschte, 
dat de heeren, op dit Congres tegenwoordig, zich omtrent deze punten 
berieden, en dan zal ik mij bereid toonen, om daarover te dienen van 
consideratie en advies’ (Handelingen 1851:131-133).

Alberdingk Thijm stelt út om ‘aan het gevoelen der Vergadering te 
onderwerpen, of het niet oorbaar zou zijn den Heer Dr. Halbertsma uit 
te noodigen, de drie door hem geformuleerde punten schriftelijk aan het 
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Bureau in te leveren; waartoe de pauze hem [...] de gelegenheid zou kunnen 
verschaffen; en ‘t geen zeker zou bijdragen om een meer geregeld overzicht 
te erlangen van het gehoorde.’ De gearkomste reagearret mei ‘Goedkeurende 
toejuiching’ (Handelingen 1851:135). Alberdingk komt letter op Halbertsma syn 
fragen werom, d.w.s. hy werhellet se noch in kear en stelt dan út om alderearst 
in kommisje yn te stellen (Handelingen 1851:145-146). Yn in op it kongres 
skreaun brief fan 18 septimber 1850 komt Alberdingk mei in gearfetting en in 
útstel: 

Ik meen al wat niet negatief, al wat wezenlijk en feitelijk was in de 
voorgedragen rapporten mijner geleerde vrienden wegends de grondslagen 
van het woordenboek, in mijne rede van gisteren te hebben samengevat; 
het is de som der onderling zich van zelve emendeerende elementen 
uit de redevoeringen der Heeren Halbertsma, David en de Jager, die ik 
het gewaagd heb, in een drieledig voorstel gesplitst, aan het oordeel der 
vergadering te toetsen; dat drieledig voorstel zal heden aan uw stemming 
worden onderworpen [...] (Handelingen 1851:170).

Alle trije, hjir net neier neamde, ûnderdielen wurde by mearderheid oannaam. 
It is net dúdlik hoefolle ynfloed oft Halbertsma syn taspraak op de ûnderskate 
ûnderdielen hân hat. Halbertsma wurdt nammers net beneamd yn ‘e kommisje 
dy’t it wurdboek tariede sil (Wortel 1992:177). Dat is ek gjin wûnder, at je lêze 
wat Matthias de Vries op op 28 oktober 1850 oer de gearstalling fan ‘e kommisje 
oan Koenen skriuwt:

Nog een woord over den persoon dien wij ons zullen moeten toevoegen. 
Van Halbertsma, schrijft Gij, zou moeilijkheid te voorzien zijn. Ik voor mij 
ben zeker overtuigd dat hij de ware man zou zijn ... om alles in ‘t riet te 
laten loopen. Ik heb hooge achting voor zijne bekwaamheden (schoon ik 
hem als taalkenner, buiten ‘t Friesch, lang niet hoog stel), maar waar ‘t op 
handelen, kort en goed handelen, aankomt, daar moeten wij liefst buiten 
ZEerwaarde blijven. Maar ook dit punt zullen wij mondeling zonder veel 
moeite met eenstemmigheid kunnen afdoen (Van Driel en Noordegraaf 
1998:90).

Halbertsma hat him yn ‘e oanrin nei it WNT dúdlikernôch tige belutsen field by 
dat projekt. Hy stiet bekend as wurdboekkenner en hy jout nuttige teoretyske 
en praktyske oanwizings, dy’t nei alle gedachten ynfloed hân ha op ‘e opset 
fan it WNT. Oanwizings dat Halbertsma konkreet oan it WNT meiwurkje sil, 
jouwe de kongressen net.
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16.4 Korrespondinsje311

Yn it WNT-argyf, dat bewarre wurdt op it Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
(INL) yn Leien, sitte fjouwer brieven fan Halbertsma oan Matthias de Vries. 
It earste is fan 25 April 1852, it jier dêrfoar is De Vries syn plan foar it WNT 
ferskynd. De oare brieven binne fan 4 oktober 1854, 11 febrewaris 1867 en 2 
maart 1867. De beide lêste brieven binne fan nei it ferskinen fan ‘e earste

311 De  Vries skriuwt faak de saneamde ‘lange ij’ sûnder puntsjes. Ik jou hjir dat letter-
teken konsekwint mei puntsjes. Ik folgje dêrby  Tempelaars, dy’t my trochdie dat hy yn syn 
publikaasjes oer it  WNT soks ek dien hat. Hy wiisde my op wat der s.v. Y yn it  WNT oer de 
y/ij-kwestje sein wurdt:
Aan het begin van de 19de e. vinden we in  SIEGENBEEK [1805] uitsl. nog de ij- spelling. 
Daarmee is de y echter nog niet definitief verdwenen, al heeft zij haar langsten tijd wel 
gehad. Bij  BILDERDIJK b.v. treffen we y nog aan als „sluitletter” en in bep. woorden, zoo 
ook bij  BEETS en V. LENNEP. In het Z. handhaafde men in de kringen van Vlaamsche 
taalparticularisten de traditioneele  spelling met y i.pl.v. ij, ook de Vlaamsche commissie 
spelling (in 1844 in België de officieele  spelling) deed dat (MOLEWIJK,  Spellingverander-
ing van zin naar onzin 134 [1992]). Tevens waren er auteurs die over de heele linie aan y i.pl.v. 
ij de voorkeur bleven geven, zooals o.a. CONSCIENCE,  DAVID, GEZELLE (vgl. diens proza 
in de ed. BAUR) en MULTATULI. Met het gebruik van y in tweeklanken is het in het N. in 
de 19de e. wel gedaan, maar men blijft haar in die hoedanigheid zeker in de eerste helft van 
de eeuw nog als conservatieve  spelling bij vl.-particularistische auteurs tegenkomen (vgl. 
BILD., Spraakl. 40 [1826]). De Vlaamsche commissie spelling besloot tot ai, ei, oi i.pl.v. ay, ey, 
oy (MOLEWIJK, a.w. 134).
De gewenschte eenheid werd een feit in de 2de helft van de 19de e. Met de  spelling van DE  
VRIES en  TE WINKEL, ontstond algemeen het systeem dat bij inheemsche of verneder-
landschte woorden in de  spelling van het vocalisme van woorden met oorspr. ogm. î of 
daarmee samengevallen klanken de y overal door de ij werd vervangen en de i het teeken 
voor het laatste bestanddeel in alle tweeklank spellingen werd. De y wordt en blijft dan 
uitsl. nog als teeken in vreemde woorden benut. (In de  spelling van ndl. namen bleef y wel 
voorkomen, zie daarover Dl. VI, 1393-94.)
Halbertsma skriuwt de puntsjes faak ek net. Yn ‘e werjefte fan syn brieven jou ik de y ek as 
ij. Ut in brief fan Halbertsma oan De  Vries (2 maart 1867, argyf WNT) wurdt dúdlik dat Hal-
bertsma sels ek net al te wis is oer de skriuwwize fan ‘e y/ij: ‘Zie hier, Hoog Geachte Vriend, 
mijn antwoord op de vragen van  Te Winkel. Voor de pers schrijf ik steeds in duplo om 
ruimte te heben voor refertes, die hier vele in getal zijn. Met de naauwkeurigheid, die mij 
77 jaren oud, mogelijk was, heb ik hunne plaats aangegeven, maar toch met het vertrouwen 
op het toeverzicht van 2 matadors in het vak, die den druk helpen bezorgen. Laat te  Winkel 
het stuk in de Gids plaatsen, maar met overbrenging van mijne slordige  spelling in de 
zijne, die ook de uwe is. Wilt gij de ij, die tusschen twee syllabes in staan als bloeijen, roeijen 
veranderen in bloeyen, roeyen (y Grec) het zal mij aangenaam zijn.
De Grinzer útjouwers fan Priuwke Lexicon Frisicum A skriuwe krekt ‘de y sûnder stippen […] 
as y en de ij mei stippen as ij’, om’t se tinke dat Halbertsma der in reden foar hân hat om de 
stippen net te skriuwen.
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ôflevering fan it WNT yn 1864. Tresoar bewarret yn Ljouwert sân brieven fan
De Vries oan Halbertsma, fjouwer dêrfan, út de jierren 1852-1854, binne fan nei 
de plannen foar it WNT.
De Vries freget yn syn brief fan 28 febrewaris 1852 (Tresoar 6185 Hs 152) 
om Halbertsma syn tasizzing wat it meiwurkjen oan it wurdboek oanbelan-
get:

Met hooge belangstelling zie ik Uwe toezegging voor ‘t Woordenboek te 
gemoet. Een zoo echt nationaal werk vindt zeker bij U, vooral toejuiching 
en krachtige ondersteuning. Later, als wij aan het echte bewerken gaan, 
komen wij U meer bepaald aan boord klampen (wat zou ik b.v. gaarne de 
Synonymen in Uwe handen zien!), maar voorloopig is ‘t maar om verzamelen 
van woorden te doen, en Uwe belezenheid, Uw takt en Uw smaak zullen 
ons daarbij heerlijk te stade komen. Vergeef ons, dat wij U niets toezonden 
dan zoo’n doode koude circulaire; maar bij de onbeschrijfelijke drukte, 
aan ‘t opzetten van de zaak verbonden, was ‘t letterlijk niet doenlijk, aan 
verdere correspondentie te denken.
Verheug ons s.v.p. spoedig met een verblijdend berigt, en onthoud ons 
vooral Uwe aanmerkingen op ons Verslag niet. Van U, die zelf zooveel 
oefening hebt in lexicographie, kunnen wij van ons plan de nuttigste 
kritiek verwachten.

Halbertsma is blykber al earder frege om syn meiwurking, mar hy hat noch 
net reagearre op De Vries syn fersyk. Syn brief oan De Vries fan 25 april 1852 
is nei alle gedachten in reaksje op in brief fan WNT-redakteur Te Winkel, dy’t 
op 19 april 1852 oan Halbertsma skreau dat de redaksje syn namme noch miste 
op ‘e list fan ‘geleerden en letterkundigen’ dy’t har meiwurking oan it WNT 
tasein ha. Te Winkel nimt lykwols oan dat Halbertsma har syn ‘zoo gewenschte 
medewerking niet zal willen onthouden’ en hy nimt de frijheid om Halbertsma 
‘ten dringendste te verzoeken’ de redaksje ‘spoedig te willen opgeven, in hoeverre 
zij zich vlijen kan, bijdragen van Uwe hand te mogen verwachten’ (Tresoar 6185 Hs 
157).
Ut Halbertsma syn antwurdbrief fan 25 april 1852 wurdt dúdlik dat problemen 
yn ‘e famylje Halbertsma behindere ha om earder te antwurdzjen:

Sedert dien groten ramp met mijnen Petrus, en al de verschrikkelijken om 
zijnen-t wils doorgeworsteld, ben ik traag en besluiteloos geworden. Ook is 
mij datgene, wat mij overbleef, daardoor onverschilliger geworden. Anders 
had ik uwe aller minzaamste Missive vroeger beantwoord.
Welzeker, mijn vriend, beloof ik u mijne húlp voor het Woordenboek, en 
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dat werk voor de Synonymes zoude mij wel bollen312, indien Gij ze mij maar 
wilt op noemen313. Heden schreef mij de Hr Winkel over dit onderwerp, 
met opgave der auteurs, wier bewerking beloofd is; en daaronder vond ik 
da Costa, Wiselius, Staring, ‘s Gravenweert, van der Hoop, Tell, Warschau 
Helmers314. Ik wist niet dat dit autoriteiten voor het Nederlandsch waren.

In de circulaire schrijft hij mij van de van Harens. Zoude Domenij Posthmus 
van Waaxens, mijn vriend, dat niet willen doen? Hij is een zeer goed taalkenner, 
een uitmuntend vriend, en een gloeiende Frisiast. Als hij hoort, dat ik hem 
daarvoor bij u aanbevolen heb, misschien dat hij het doen zal.
Halbertsma fersint him as er seit dat Te Winkel him yn syn brief oer synonimen 
skriuwt. De auteurs ‘wier bewerking beloofd is’, binne de skriuwers dêr’t al 
ekserpeurs foar fûn binne. Hjirûnder komt De Vries syn reaksje op Halbertsma 
syn smeulske opmerking dêroer oan ‘e oarder. 
De circulaire dêr’t Halbertsma it oer hat, is fan Te Winkel mei syn brief meistjoerd315. 
De redaksje fan it WNT (M. de Vries, J. David, L.A. Te Winkel) freget dêryn lju 
dy’t ‘hetzij door de eigenaardige rigting hunner studiën, op gebied van letteren 
en wetenschap, hetzij door hunne bekwaamheid in praktische zaken’ helpe 
kinne en wolle mei it wurdboekwurk. Yn earste ynstânsje wurdt help frege by 
it oanlizzen fan in wurdsamling. Yn ‘e sirkulêre is spesjaal in romte iepenlitten 

312  BOLLEN (V), onz. zw. ww.; bolde, heeft gebold. Aanstaan, bevallen, genoegen doen, 
lijken. Meest onpersoonlijk of met een vnw. tot onderwerp. Thans verouderd, of althans 
slechts hier en daar in de gemeenzame spreektaal. Eene afdoende verklaring van dit alleen 
in het Nnl. voorkomende ww. is nog niet gegeven. Men heeft het willen opvatten als: bol, 
rond maken (zie BOLLEN (IV)), doen zwellen van trots of genoegen (zie DE JAGER, Frequent. 
2, 55 en FRANCK); de bepaling zou dan eigenlijk in den 4den nv. staan. Ook heeft men het 
begrip: bevallen willen afleiden uit dat van: rollen (VERCOULLIE), of uit dat van: rond 
worden; doch hieruit zou zich eer eene beteekenis als: gedijen, gelukken ontwikkeld hebben 
(verg. vlotten, dat zit je glad enz.). Even weinig voldoet HALBERTSMA’S verklaring (Lex. Fris. 
446), volgens welke het eigenlijk zou beteekenen: het is hem naar den bol, naar het hoofd, 
d. i. naar zijn zin. (WNT)
313  Letter is Halbertsma is der oars fan oertsjûge dat der eins hielendal gjin synonimen 
bestean. Van der Schueren bekritisearret er om’t dy ‘de kwade gewoonte der ouden (heeft) 
om in honderden van artikels een aental woorden achter elkander te plaetsen, die elkander 
in betekenis nabijkomen; misschien meende hij wel, dat ze een soort van Synoniemen 
waren, en in de tael bestaen gene Synoniemen dan voor hun, die de tedere overgangen in 
de betekenissen niet weten te onderscheiden’ (Halbertsma 1863a:232). Hielendal konsekwint 
is Halbertsma dêr net yn, want hy seit bygelyks oan ‘e ein fan it artikel ears yn it Lexicon 
Frisicum dat yn ‘e sitearre siswizen en útdrukkings ÆRS oeral ferfongen wurde kin troch gat. 
Halbertsma seit dus ymplisyt dat ears en gat hjir folslein synonym binne. Halbertsma ferwi-
ist yn it Lexicon Frisicum ek wol nei synonimen, hy neamt se dan ek eksplisyt sa.
314  Tell en Warschau binne gjin auteurs. Halbertsma tsjut hjir op wurken fan Van der Hoop.
315  By Tresoar wurde alteast it brief en de sirkulêre yn ien mapke bewarre.
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foar it spesifike fersyk dat de redaksje foar de yndividuele meiwurkers hat. Yn in 
oare hân as dy fan Te Winkel, nei alle gedachten dy fan Matthias de Vries, wurdt 
Halbertsma dêr ‘beleefdelijk’ útnoege ta ‘het excerperen van zoodanigen dichter 
of prozaschrijver, als U zelven wenschelijk zal voorkomen b.v. De werken der 
Van Haren’s, die een byzonder voorwerp van Uwe Studie hebben uitgemaakt’316. 
Halbertsma hâldt yn syn brief de boat ôf, hy wol ha dat syn freon, dûmny Rinse 
Posthumus, frege wurde sil foar dy ekserpearput.
De Vries skriuwt Halbertsma 27 April 1852 al dat er tige op it skik is mei 
Halbertsma syn tasizzing (Tresoar 6185 Hs 152):

Heb dank voor uw welwillend schrijven van eergisteren, en voor de 
belangstelling, door u betoond in de zaak van ‘t Woordenboek. Hoogst 
welkom was mij de toezegging, dat Gij U met de bewerking der Synonymen 
zult willen belasten; een innige wensch dien ik bij het ondernemen der 
Redactie koesterde, is daarmede vervuld, nu dit zoo belangrijk gedeelte 
aan Uwe handen is toevertrouwd. Ik hoop later in de gelegenheid te 
zullen komen, het onderwerp eens mondeling met U te bepraten, en 
omtrent de wijze van uitvoering nadere bepalingen met U vast te stellen. 
Voorloopig zou ik U beleefdelijk verzoeken, door het bijeenbrengen van 
bouwstoffen, het opteekenen van bijeenbehoorende woorden enz., eenige 
voorbereidselen tot den arbeid te willen maken.

De Vries leit yn itselde brief út wat de bedoeling is fan it ekserpearjen fan ‘e 
earder troch Halbertsma leechleine boarnen:

Het spreekt van zelf, dat het nog een geruime tijd zal moeten duren, 
alvorens met de eigenlijke bewerking van ‘t Woordenboek een aanvang 
worde gemaakt. Eerst moet natuurlijk de verzameling der woorden tot 
eene voldoende hoogte gebragt zijn. Daartoe moeten allereerst onze 
auteurs geëxcerpeerd, niet om tot autoriteit te dienen (gelijk Gij schijnt 
te vermoeden) - ik erken geen autoriteit in de taal dan de stem der natie 
alleen -, maar slechts om op te zamelen wat zij goed of kwaad bevatten; ‘t 
goede om in ‘t Woordenboek op te nemen en te behandelen, ‘t kwade om 
in ‘t aanhangsel er tegen te waarschuwen. Vandaar b.v. dat ook Helmers, 
vd Hoop, ‘Gravenweert enz. niet uitgesloten mogen worden. Zij zullen 
voor no 2 rijke bijdragen leveren!317

Halbertsma hat noch hyltyd net tasein dat er it wurk fan ‘e Van Haren’s 
ekserpearje sil, dat De Vries weaget noch in skot:

316  Halbertsma syn Het geslacht der Van Haren’s. Fragmenten is ferskynd yn 1829.
317  De neamde skriuwers binne yndie allegear opnaam yn ‘e boarnelist fan it WNT.
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Voor dat excerperen nu der meeste auteurs hebben wij veel hulp van 
velen noodig. Zoo we U uitnoodigden, de Van Harens op U te nemen, het 
was omdat zij steeds een bijzonder voorwerp van Uwe studie hebben 
uitgemaakt. Veel moeite kan ‘t U niet kosten, en ‘t zal U, dunkt mij, wel 
interesseren, dat van de Van Harens naar behooren partij getrokken 
worde318. Eilieve, zoo ‘t U niet te veel is, weiger het ons niet: als niet ieder 
bevoegde althans één auteur op zich neemt, komen wij nooit klaar. Ds 
Posthumus (te ??) is ons, helaas! niet genoeg bekend, om ZE. te durven 
lastig vallen, en in allen gevalle zagen wij de Van Harens liefst door 
niemand anders dan door U bewerkt.

Halbertsma hat dêr lykwols net gefoelich foar west, want De Vries skriuwt him 
op 3-10-1854 (Tresoar 6185Hs 152) dat it him lang om let slagge is ‘om de beide 
Van Haren’s door eene bevoegde hand voor ‘t Woordenboek geëxcerpeerd te 
krijgen.’ N. Beets út Utert hat him ree ferklearre om dy put op him te nimmen. 
Der is lykwols noch al in probleem, dêr’t De Vries Halbertsma syn rie by 
freget:

Maar nu rijst de vraag, welke editie te gebruiken, vooral van den Friso en 
de Geuzen. Zal men zich bedienen van de latere bewerking, zoo als zij b.v. 
voorkomt in de uitgave van 6 deeltjes, van mijn Oom Jeronimo319? Of zal 
men de oorspronkelijke Redactie gebruiken, den Friso uit den druk van 
1741, de Geuzen uit dien van 1769 (Aan het Vaderland) [...] Ik sta in twijfel, wat te 
kiezen, maar hel toch over tot het eerste, het gebruiken der later bewerking. 
Gaarne stem ik toe, dat vooral de Friso veel bij die bewerking verloren 
heeft (in Uwe “Fragmenten” is dat duidelijk aangetoond), maar hier geldt 
het, dunkt mij, niet zoozeer de dichterlijke waarde der beide werken, maar 
hunne taalkundige zuiverheid, die toch wel bij de nadere Redactie gewonnen 
heeft; terwijl ook de Geuzen in die latere bewerking vrij wat uitgebreid zijn, 
en dus daaruit voor ons woordenboek vollediger geëxcerpeerd kunnen 
worden. Voor aesthetisch genot zou ik zeggen: lees de oorspronkelijke, 
ruwe maar echte hand van den dichter. Maar voor ‘t excerpt ten behoeve 
van een Woordenboek is ‘t misschien beter te zeggen: neem de latere, meer 
volledige en in taal althans wel beschaafdere bewerking.
Ik wenschte echter, om den hoogen prijs, dien ik aan de Van Haren’s, ook 
voor ‘t Woordenboek, hecht, dit punt niet te beslissen, zonder Uw gevoelen 
daaromtrent te kennen, daar wel niemand in de Van-Haren-quaestie zoo 

318  De sykopdracht ‘Haren <EN> Geuzen’ op de CD-rom fan it WNT smiet hast 500 
foarkommens op, ‘Haren <EN> Friso’ bleau krekt ûnder de 90 stykjen.
319  Mr. Jeronimo de Vries (1776-1853), soan fan Gerrit de Vries, dêr’t Halbertsma yn syn 
Amsterdamske tiid geregeld by oer de flier kaam. 
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doorkneed is als Gij. Vergun mij dus, U beleefdelijk te verzoeken, mij op 
dit punt met Uwe inlichting en Uw advies te willen bijstaan. Van iederen 
verderen wenk, om aan de Van Harens in onze Verzameling op de beste 
wijze regt te laten wedervaren, zal door ons met dankbaarheid gebruik 
worden gemaakt.

Halbertsma giet yn syn antwurd oan De Vries fan 4 oktober 1854 (argyf WNT) 
wiidweidich yn op ‘e fraach oer de Van Harens. Hy stimt it De Vries folslein 
mei dat de lêste edysjes fan it wurk fan ‘e Van Harens brûkt wurde moatte:

1° Omdat die vorm, hij zij dan beter of minder dan de vroegeren, de vorm 
is, aan wien zij bij latere en naauwkeurige bewerking de voorkeur gaven, 
die dus als de waar door hun goedgekeurde vorm hunner gedachten, 
als de taal der van Harens, moet aangemerkt worden, en 2° omdat het 
woordenboek, gelijk Gij terecht aanmerkt niet is een toets van dichterlijke 
waarde, maar een exposé van den staat der taal in den mond haren 
hoofdorganen. Gij weet, dat de 4° de laatste editie der Friso en die van 
1776 de laatste der Geuzen is. Gij moet Beets vooral waarschuwen, dat hij 
de editie van Oom Jeroon, die van fouten wemelt, niet gebruikt, maar de 
oorspronkelijke uitgaven.
Wanneer ik zeg, dat de laatste editien in het Woordenb. moeten gevolgd 
worden, zo betreft dit alleen, wat in de vroegere reeds aanwezig was. Maar 
wanneer Onno goed heeft gevonden om in de editie van 1776 heerlijke 
passages weg te laten, die er in die van 1769, of 1772 aanwezig zijn, dan 
behoren 69 en 72 voor die passages geconsuleerd te worden.

Fan Ono Zwier van Haren binne, njonken oar wurk, úteinlik De Geuzen fan 
1769 en dy fan 1776 op ‘e boarnelist fan it WNT telâne kaam. Friso, fan W. van 
Haren, is de earste edysje fan 1741 fan brûkt foar it WNT, ‘aangehaald als V. 
HAREN, Friso; bij verschil van lezing ook wel naar de latere uitg., Amst., 1758.’ 
De redaksje fan it WNT hat, nettsjinsteande de warskôging fan Halbertsma, de 
útjefte fan Jeronimo de Vries al brûkt. 
Halbertsma en De Vries ha mekoar op it kongres yn Utert troffen en De Vries 
wie yn syn brief fan 3 oktober 1854 benijd ‘of de zaak van het Woordenboek, zoo 
als Gij ze door mij hebt horen uiteenzetten, U eenig vertrouwen inboezemt’ en 
hy freget Halbertsma har syn ‘aanmerkingen, bedenkingen en teregtwijzingen’ 
net te ûnthâlden. Hy kin gerêst wêze. It wurdboek dat De Vries cs. foar eagen 
stiet, sjocht Halbertsma ‘heel wel licht in [...]. Ik zoude haast zeggen, dat het goed 
geluk der Ned. taal thans eene vereniging van menschen heeft bijeengebragt, 
die wat ieders taak betreft en zijne berekendheid daarvoor, als een trek van de 
100000 uit de loterij moet gehouden worden. Nu of nooit! Niets dan de amor 
perfectionis kan dit werk het uitkomen te beletten.’
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Op 11 febrewaris 1867, de earste ôfleverings binne dan al ferskynd, is Halbertsma 
noch hyltyd entûsjast oer it WNT. Hy skriuwt oan De Vries:

Van tijd tot tijd lees ik een artikel in uw Woordenboek, en bij elk artikel 
moet ik tot mijne grote vreugde zeggen, dimidium operis qui bene cepit 
habet320. Het begin, zo als ‘t daar ligt, zoude uwen naam onsterfelijk 
maken. De talloze moeilijkheden aan zulk een reuzenwerk verbonden 
kent hij alleen, die ook een Lexicon maakt; hij alleen is een goed en billijk 
recensent; hij alleen vindt verschoning, waar anderen scherp berispen. 

Halbertsma komplimintearret De Vries mei syn kar fan boarnen. Ut ‘e styl fan 
sokken as 

Juffrouw Wolf [...] zal de nakomelingschap noch over twee eeuwen 
volkomen weten, hoe wij met elkander hebben gesproken. Voor hun en 
de zeer weinigen, die hun gelijken, geef ik u den ganschen troep onzer 
hedendaagsche would be genien, zo in dicht als prosa, gene sent. Dezen 
geven een geheel valsch denkbeeld van den genius onzer taal; hunne 
gewrongene phraseologie, hunne gepronkte flauwiteiten en lafheden, 
hunne gemaakte pathos, sluiten natuur als eene plompe boerin buiten, 
en vinden geen anderen grondslag, dan hunne pedante door het domme 
publiek bewierookte wansmaak. De keuze is moeilijk; Het summum zoude 
zijn, dat elk citaat, terwijl het de zegswijze exemplificeerde, eene edele 
waarheid of geestigheid in hield van een edelen schrijver. Het Lexicon 
van Johnson is in menig opzicht een model, hoe een Lexicon niet moet 
zijn; maar honderden zijner citaten zijn met dat doel gekozen, en daartoe 
was hij in staat, omdat hij alle uitmuntende schrijvers zelf had gelezen, en 
met zijnen klassieken en gezuiverden smaak ook zelf had uitgekozen.

Halbertsma syn eigen wurdboek, it Lexicon Frisicum, is in selsbekostige 
ienmansûndernimmen. Soks hat syn foardielen, skriuwt Halbertsma op 2 
maart 1867 oan M. de Vries (argyf WNT):

[...] niemand ziet mij op de vingeren, of ik goed of gebrekkig werk, of 
ik ijverig of lui ben. Ik heb dus nooit gedacht of kunnen denken aan de 
zwarigheden, die u drukken, en die waarlijk bij den beulen arbeid, dien 
Gij u getroost, ontmoedigend zijn. Ik weet niet wat Gij er aan verdient, en 
ik wil ‘t ook niet weten; want ‘t raakt mij niets, maar al was ‘t een tonne 
gouds, zoude dat rasphuiswerk, het welk voor uwen dood geen einde 

320  Een goed begin is het halve werk, letterlijk: Wie goed begonnen is (lees coepit) met 
het werk, heeft het in zijn macht.
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neemt, nog lang niet betaald zijn. Uw ongeluk is eigenlijk, dat niemand 
van die ongeduldige grote en kleine heeren ooit een enkele kolom in uw 
Lexicon hebben geschreven [...]. 
Ik heb 760 fijn gedrukte kolommen 8° van mijn Lexicon gedrukt, en wat 
ik vandaag afkrijg ligt morgen op de pers, omdat ik een man van één dag 
ben. Ik geef ‘t eerste deel nog niet uit, omdat ik dan in uw geval koom; 
men begint te dreinen om het 2de deel, en koomt dat niet spoedig genoeg, 
dan brengen de boekensmouzen uw onvoltooid werk in den handel 
waarvoor ik vriendelijk bedank!

Op it fjirde Nederlandsch Letterkundig Congres, yn Utert, docht De Vries op 
22 september 1854 ferslach fan ‘e wurksumheden om it WNT hinne. Hy komt 
dêryn û.o. op Halbertsma syn tasizzing om de synonimen foar syn rekken te 
nimmen. De Vries praat yn ‘e dantiid, dat it liket oannimlik dat Halbertsma 
yn 1854 noch net mei dat wurk út ein set is321. De earder neamde datearring yn 
poatlead op Tresoar 127 Hs, dy’t it op 1856 set, soe dus wol sa’n bytsje útkomme 
kinne:

Nog ééne toezegging moet ik vermelden, ons gedaan door een man, 
wiens naam wij ongaarne op de lijst onzer medewerkers zouden 
missen, door Dr. j.h. halbertsma te Deventer. Zij betreft echter niet de 
tegenwoordige verzameling der woorden, maar de aanstaande bewerking. 
Dr. halbertsma heeft ons zijne hulp beloofd voor de bepaling en 
omschrijving van de juiste beteekenis der zinverwante woorden, en zal 
dit gedeelte onzer taak helpen voorbereiden, terwijl de Redactie nog met 
verzamelen voortgaat. Hoe grooter het gewigt is, dat wij, in het belang 
der wetenschappelijke waarde van het Woordenboek, aan eene degelijke 
bewerking der synonymen hechten; hoe meer wij gevoelen, hoeveel kennis 
van taal en stijl, hoeveel scherpzinnig oordeel, hoeveel fijne takt, voor die 
taak wordt vereischt: des te inniger verheugen wij ons in de aanwinst van 
den geeerden medewerker, van wien wij ons voor het innerlijke gehalte 
van onzen arbeid het beste mogen voorspellen (De Vries 1854:42).

Ut de korrespondinsje tusken Halbertsma en De Vries docht net bliken dat 
Halbertsma aktyf oan it WNT meiwurke hat. It ekserpearjen fan it wurk fan de 
Van Harens, dêr’t er foar frege wie, is úteinlik troch Beets dien. De behanneling 
fan ‘e synonimen wurde wy neat oars oer gewaar as dat Halbertsma taseit dat 

321  Bakhuizen van den Brink (1876:453) ynterpretearre dat yn 1854 oars: ‘Sommigen zitten 
misschien nog achter de schermen, die eerlang, even als dr. Halbertsma en met hetzelfde 
regt, de hand zullen slaan aan de hoofdrol maar ook de moeijelijkste rol der redactie: de 
bepaling van de zin der woorden.’
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er dat wol dwaan wol. Nearne wurdt neamd dat er dêr echt mei oan ‘e gong 
is, nearne hearre wy fan stikken oer synonimen dy’t troch Halbertsma nei De 
Vries opstjoerd binne.

16.5 De Inleiding fan it WNT (1882)
It plak by útstek om lju te betankjen foar wat se út ‘e wei set ha foar in beskate 
publikaasje is it foaropwurd dêrfan. Wy fine yn De Vries syn ‘Inleiding’ op it 
WNT op siden XI-XII yndie in ferwizing nei Halbertsma. It is dan 1850, en de 
opset fan it wurdboek moat noch oer kediisd wurde:

In het Tweede Congres, in 1850 te Amsterdam gehouden, stond de 
zaak van het Woordenboek op den voorgrond, en lokte eene levendige 
beraadslaging uit [...]. Bormans, David, van Duyse, de Jager droegen 
hunne verslagen voor; Halbertsma, Des Amorie van der Hoeven, 
Alberdingk Thijm namen deel aan de debatten [...]. 

It kongres dêr’t it hjir om giet is it Tweede Nederlandsch Letterkundig Congres. 
Halbertsma wie nei oanlieding fan it earste kongres yn 1849 te Gent, dêr’t er 
nammers sels net wie, wol frege om in ferslach, mar dat hat er dus net makke. 
Halbertsma syn bydrage oan it kongres komt hjirûnder oan ‘e oarder. Eefkes 
fierderop yn ‘e Inleiding (p. XXIX) komme we de namme Halbertsma wer tsjin, 
no as ien fan ‘e lju dy’t de redaksje geregeld holpen ha mei spesjalistyske 
terminology:

Bij de verklaring van benamingen uit verschillende vakken van 
wetenschap en practijk, die buiten het bereik onzer studie lagen, kon 
alleen de voorlichting van deskundigen ons voor dwalingen behoeden. 
Eene vaste en geregelde medewerking was hier noodig, om altijd een 
afdoend antwoord te bekomen op de vragen die ons verlegen deden 
staan. [...] Een aantal landgenooten van naam, allen mannen van gezag 
in hun vak, hebben zich steeds bereid betoond, ons met hunne kunde en 
ervaring ter zijde te staan. Met aandoening breng ik de hulde van onzen 
dank aan de nagedachtenis van F.Z. Ermerins, H.J. Halbertsma, [...].’

Frjemdernôch binne Halbertsma syn foarletters omdraaid. Tempelaars (1998) 
hie dat op oare plakken ek al synjalearre. Hy jout in seleksje fan eksterne 
meiwurkers oan it WNT. Tempelaars (1998:108) fertelt dat Matthias de Vries, 
inisjator en haadredakteur fan it WNT, Joast Halbertsma fia in spesjaal foar dat 
doel makke formulier om ynljochtings frege oer it wurd aaneengroeiing. Der is 
Tempelaars al wat frjemds opfallen (noat 14, s. 108): 

De initialen van Halbertsma zijn J.H. […] Curieus is dat De Vries zijn brief 
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richt aan H.J. Halbertsma en curieuzer is nog dat Halbertsma zelf in zijn 
handtekening deze volgorde ook aanhoudt.

Tempelaars hat my yndertiid belle oer de betizing oer de inisjalen, dy’t 
opmurken wie troch in tûke lêzer fan ‘e printkladden. Tempelaars kaam my 
wat oer it mad mei syn telefoantsje, dêr’t er eins ek dalik beskie op ha moast. 
Hoe’t it omdraaien fan ‘e inisjalen te ferklearjen wie, wist ik sa gau ek net, mar 
ik ha him al sein dat it my raar ta like at it Joast net wêze soe. De delslach fan 
dat petear is sa yn ‘e earder oanhelle noat bedarre: 

Toch moet het om een en dezelfde persoon gaan. Dat werd desgevraagd 
bevestigd door Halbertsma-kenner Anne Dykstra van de Fryske Akademy. 
Hoe de initialen H.J. te verklaren zijn, is ook hem een raadsel.

Doe’t ik letter yn Leien de mysterieuze hantekening mei eigen eagen seach, wie 
it riedsel gau oplost. De hân fan skriuwen wie wol sa oars as dy’t ik fan Joast 
koe, dat it wol wis wie dat it om in oarenien gean moast. Wat in Halbertsma-
kenner hie der fansels earder op sinne moatten dat Joast syn soan Hidde 
Justus heechlearaar/medikus te Leien wie. It medyske wurd aaneengroeiing322, 
dêr’t ynformaasje oer frege waard, makket nammerste oannimliker dat De 
Vries hjirre mei Hidde korrespondearre en net mei Joast. De lêste twifel wurdt 
wol weinaam troch De Vries (1862:36), dy’t ‘een aantal landgenooten van naam, 
alleen mannen van gezag in wetenschap of praktijk’ neamt, dy’t ree wienen 
om de WNT-redaksje by te stean. Ien fan harren is H.J. Halbertsma, dy’t as 
spesjaliteit ‘ontleedkunde’ hat. Yn De Vries (1865:10) wurdt H.J. Halbertsma 
nochris neamd as ien fan ‘e lju dy’t de redaksje ‘met de rijkdom hunner kennis’ 
bystien ha. Sadwaande befettet it wurdboek neffens De Vries ‘veel goeds [...], dat 
wij aan anderen te danken hadden.’
De WNT-redaksje stjoerde nei potinsjele meiwurkers, dy’t fanwegen har 
kundichheden op in beskaat mêd frege waarden, in fersyk om yn ‘e takomst 
fragen fan ‘e redaksje te beantwurdzjen. De lju waard fersocht om in ûndertekene 
ferklearring oangeande har reewilligens werom te stjoeren. By it WNT binne 21 
fan sokke ferklearringen út ‘e begjintiid fan it wurdboek weromfûn. Ien dêrfan 
is ûndertekene troch H.J. Halbertsma. Tempelaars (1998:126) nimt wer, en wer 
te’n ûnrjochte, oan dat it om in fersin giet, dat hy rekkenet Joast by de earste 
meiwurkers fan it WNT. It is dúdlik dat sawol de boarnen dêr’t Tempelaars 
(1998) op te seil giet as de ynlieding fan De Vries Hidde Justus Halbertsma 
oanwize as meiwurker oan it WNT en net Joast Hiddes. In konkrete oanwizing 

322  WNT: AANEENGROEIING, znw. vr., zonder mv. Van Aaneengroeien. Het aan elkander 
vastgroeien van boomen of lichaamsdeelen. || Er heeft aaneengroeiing plaats tusschen de 
vingers.
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foar it feit dat Joast Halbertsma bydragen levere ha soe oan it WNT smyt De 
Vries syn ‘Inleiding’ net op. 

16.6 Ta beslút
Kalma syn ûnderstelling dat Joast Hiddes Halbertsma aktyf bydragen levere 
hat oan it WNT, liket net troch de feiten stipe te wurden. De beide hânskriften 
dêr’t er nei ferwiist, binne te ûnsystematysk en foarriedich om as serieus 
foarwurk foar it WNT beskôge wurde te kinnen. Dat Halbertsma wol tige syn 
niget hie oan it WNT en der mei oer neitinke woe, docht bliken út ‘e ferslaggen 
fan ‘e Nederlandsche Letterkundige Congressen. Hoewol’t út de korrespondinsje 
tusken Halbertsma en De Vries wol nei foaren ta komt dat der oerienstimming 
is oer it leverjen fan synonimeferklearrings troch Halbertsma, blykt net dat 
Halbertsma dy ek wier bydroegen hat. Halbertsma syn belutsenens by it WNT 
wurdt ek yn ‘e korrespondinsje wol wer dúdlik. It bliuwt lykwols by goerie en 
advizen. Yn De Vries syn ynlieding op it WNT, dêr’t alderhanne lju yn betanke 
wurde foar har meiwurking, komme wy de namme fan Joast Halbertsma net 
tsjin as ien fan ‘e meiwurkers. Wol dy fan syn soan Hidde. Ik ha oantoand 
dat it hjir net om in fersin fan De Vries giet. De konklúzje mei wêze dat Joast 
Hiddes Halbertsma net aktyf meiwurker oan it WNT west hat. Dy konklúzje 
wurdt stipe troch it beskieden plak dat Halbertsma ynnimt yn ‘e registers fan 
twa boeken dêr’t gâns fan ‘e skiednis fan it WNT yn oeral helle wurdt. Van 
Sterkenburg (1992) hat Halbertsma ien kear yn it register te stean, yn relaasje 
ta it motto foaryn it WNT. Heyvaart-en-dy (1998) neame Joast Halbertsma trije 
kear, twa kear by fersin, en ien kear yn ferbân mei in wurdboekartikel dêr’t it 
Lexicon Frisicum yn oanhelle wurdt. 
Wjerspegelet Halbertsma him dan allinnich mar yn it motto foar yn it WNT? 
Perfoarst net. De Vries (1860:15) meldt dat er yn ‘e samling literatuer dy’t er 
oanlein hat foar it wurdboek ek wurk fan Halbertsma hat, ‘ter opheldering van 
den gewestelijken taalschat van Friesland [...] en Overijsel.’ De WNT-redaksje 
hat dêr wiidweidich gebrûk fan makke. De elektroanyske ferzje fan it WNT 
telt 50 kear it Lexicon Frisicum as boarne en de namme Joast Halbertsma komt 
dêrnjonken noch 280 kear foar. Halbertsma syn ynfloed op en syn bydragen 
oan it WNT ha dus yndirekt west.
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17 Balans

Joost Hiddes Halbertsma schreef zijn woordenboek uitdrukkelijk niet voor 
de Friese bevolking. Toch wordt hij gezien als de founding father van de 
lexicografie van het moderne Fries. Daar valt wat voor te zeggen, want zijn 
postuum uitgegeven Lexicon Frisicum (1872) heeft uiteindelijk geleid tot het 
wetenschappelijke Wurdboek fan de Fryske taal (1984-2011)323 van de Fryske 
Akademy, en daarmee tot allerlei andere woordenboeken die bij de Fryske 
Akademy zijn verschenen. Dankbaarheid is dus op zijn plaats. Bewondering 
voor Halbertsma’s pionierswerk past ons ook. Die bewondering heeft hij 
zeker ook gekregen. Buma (1969a:107) bekijkt verbaasd de grote ‘taelskat’ die 
Halbertsma in zijn ééntje verzameld heeft. Brouwer (1941:23) betreurt het dat 
het Lexicon Frisicum onvoltooid is gebleven en spreekt zijn waardering voor het 
Lexicon Frisicum uit ondanks de (gemakkelijke) kritiek die er volgens hem op te 
leveren is. Kritiek is inderdaad mogelijk, en die is ook ruimschoots geleverd. 
Jongsma (1933) is zelfs zo negatief in zijn beoordeling van het Lexicon Frisicum, 
dat het hem niet gespeten zou hebben wanneer het helemaal niet verschenen 
zou zijn. Halbertsma’s zoon Tjalling, de uitgever van het woordenboek van zijn 
vader, introduceert het Lexicon Frisicicum in een tamelijk kritisch voorwoord. 
Veel van zijn kritiek is terecht en veel van wat hij te berde brengt, komt in 
latere kritieken terug. 
Tjallings kritiek betreft vooral het feit dat Halbertsma geen duidelijk plan had 
voor zijn woordenboek en hij noemt de opzet van het werk veel te ambitieus. Wat 
dat laatste betreft, doelt Tjalling op Halbertsma’s (mislukte) streven alle Fries 
van alle tijden in het Lexicon Frisicum op te nemen en daarnaast zijn voornemen 
om etymologieën te geven en de verwantschap van de Friese woorden met die 
in de andere (Germaanse) talen te laten zien. Ook op Halbertsma’s manier 
van etymologiseren heeft hij kritiek. Het ontbreken van een vastomlijnd 
plan, en als impliciet gevolg daarvan het steeds maar opnieuw ordenen en 
redigeren van het materiaal, wijst hij als twee belangrijke oorzaken aan voor 
de trage voortgang van het werk aan het Lexicon Frisicum. Tjalling heeft niet 
alleen kritiek op de keuze voor het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum, 
maar ook op de kwaliteit van zijn vaders Latijn. Hij zou gelijk kunnen hebben, 
wanneer hij zegt dat het gebruik van het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en 

323  Het WFT is nu online beschikbaar op http://gtb.inl.nl en het bevat bijna alle materiaal 
uit het Lexicon Frisicum.
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moeite heeft gekost. Dit zou onder andere kunnen verklaren dat het Lexicon 
Frisicum een torso is gebleven, ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft 
gewerkt. Gezien zijn internationale doelgroep had Halbertsma echter niet 
echt een alternatief voor het Latijn. Grimm achtte zelfs het Duits niet geschikt 
voor een internationaal publiek. Het is daarom begrijpelijk dat Halbertsma 
het Nederlands voor zijn woordenboek afwees en voor het Latijn koos.
Tjalling wordt zowel door tijdgenoten als door laat-negentiende eeuwers 
gesteund in zijn kritiek op zijn vaders keus voor het Latijn als metataal van 
het woordenboek. Sommige kritiekpunten vinden we ook terug bij twintigste-
eeuwse beschouwers van het woordenboek. 
Halbertsma was zich ervan bewust dat het Latijn bij de betekenisomschrijvingen 
van Friese woorden voor problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek 
zelf doet hij er echter niet altijd alles aan om door het Latijn veroorzaakte 
problemen voor de gebruiker te vermijden. Hij gaat bij het beschrijven van 
betekenissen in het Lexicon Frisicum niet volgens een vast stramien te werk. Wel 
past Halbertsma bij het verklaren van de betekenis van de lemmata allerhande 
op zichzelf nuttige methoden toe, maar enige systematiek ontbreekt.
Gezien Halbertsma’s ideeën over etymologie en het belang dat hij hecht aan 
de etymologie in een door hem voorgesteld nieuw Nederlands woordenboek, 
mag men verwachten dat in het Lexicon Frisicum veel werk gemaakt wordt 
van het bepalen van de oorsprong en de geschiedenis van de woorden. In 
een aantal artikelen is dat ook zeker het geval. Het lijkt hem in het Lexicon 
Frisicum vaak te gaan om de inhoudelijke samenhang tussen de betekenissen 
in het Fries, de dialecten en historische variëteiten van het Fries en andere 
Germaanse en Indogermaanse talen. Maar het moet gezegd worden dat 
hij dit bij lange na niet zo consequent, duidelijk en uitgebreid doet als 
Grimm in het Deutsches Wörterbuch. De etymologische component is in veel 
artikelen vaak heel beperkt. In die gevallen is het niet vol te houden dat de 
betekenisomschrijvingen ondergeschikt zijn aan, of in dienst staan van, de 
etymologische en taalhistorische uitgangspunten van het woordenboek. In 
etymologisch ‘magere’ artikelen maakt Halbertsma ter compensatie niet meer 
werk van de betekenisomschrijvingen. Ook hier volstaat hij vaak met het geven 
van Latijnse heteroniemendefinities, waardoor hij zijn gebruikers regelmatig 
in de kou laat staan. Zijn critici hebben een punt met hun aanmerkingen op 
de metataal en de gevolgen daarvan voor de betekenisomschrijvingen, ook 
al hebben ze zich wellicht te weinig rekenschap gegeven van het feit dat het 
Lexicon Frisicum meer een etymologisch, taalhistorisch woordenboek is dan 
een betekeniswoordenboek.
Halbertsma zag zichzelf als iemand die het nieuwe etymologische licht 
had gezien dat in de negentiende eeuw was gaan schijnen. Desondanks 
kwam er dadelijk bij het verschijnen van het Lexicon Frisicum kritiek op zijn 
onsystematische en speculatieve manier van etymologiseren. Op zichzelf was 
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dat niet zo vreemd. De etymologie in de eerste helft van de negentiende eeuw 
had nu eenmaal vaak een speculatief-radend karakter (Feitsma 1997c:143).
Halbertsma heeft in zijn woordenboek in ieder geval wel laten zien dat hij 
op de hoogte was van de Germaanse klankverschuiving, ook al presenteert 
hij die niet op een systematische manier. Feitsma (1997c:144) meent dan 
ook terecht dat de gedachte dat Halbertsma ‘niet doordrongen’ was van de 
betekenis van Grimms historisch-vergelijkende methode door de feiten 
wordt tegengesproken. Al moet gezegd worden dat in het Lexicon Frisicum 
ook klankverschuivingen worden gepresenteerd die tegen de ‘regels’ van de 
Germaanse klankverschuiving ingaan.
Halbertsma is zeker geslaagd in zijn opzet om met zijn woordenboek een 
bijdrage te leveren aan de etymologische kennis van de Germaanse talen, al 
was het alleen maar omdat hij in de interne en de externe etymologie zoveel 
Germaanse varianten op een rij heeft gezet. Hij wilde ook aantonen dat het 
Fries onmisbaar was voor de etymologie van de Germaanse talen. Omdat 
hij niet concreet aangeeft waar hij bestaande etymologieën verbetert, is het 
moeilijk om vast te stellen of, en hoe, hij inderdaad, zoals hij aankondigde, 
‘misslagen’ van collega’s heeft hersteld.
Voor het moderne Fries was Halbertsma voor het grootste deel afhankelijk 
van zijn eigen veldwerk. Het is duidelijk dat hij zijn veldwerk uiterst serieus 
heeft opgevat en met zorg zijn informanten heeft geselecteerd. Zijn methode 
doet bepaald modern aan. Al heel vroeg in zijn taalkundige en lexicografische 
loopbaan heeft hij problemen en gevaren gesignaleerd waarvoor Béjoint nog 
in 1983 moderne veldwerkers waarschuwt, en Labovs beroemde ‘observer’s 
paradox’ wordt in feite al in 1862 door Halbertsma beschreven.
Voor het Oud-, Middel-, Noord- en Oost-Fries moest Halbertsma zich baseren 
op lexicografische beschrijvingen en tekstuitgaven. Helaas heeft hij niet al het 
beschikbare materiaal opgenomen in zijn woordenboek. Alleen daarom al kan 
zijn plan om in het Lexicon Frisicum de complete Friese woordenschat te geven 
als mislukt worden beschouwd. Het is de vraag of Halbertsma dat uiteindelijk 
ook echt heeft nagestreefd, hij moet al gauw het onmogelijke van zijn missie 
hebben ingezien.
Uit een vergelijking tussen de bronnen en het Lexicon Frisicum blijkt dat 
Halbertsma een slordig citeerder is, terwijl hij zelf juist zegt dat hij respect 
voor zijn bronnen heeft. Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum zo vaak niet aan 
zijn bronnen, dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit het 
woordenboek te citeren. Ook worden in het Lexicon Frisicum bronnen vaak niet, 
of onduidelijk, aangegeven. Dit maakt dat het Lexicon Frisicum lang niet altijd 
aan de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid voldoet.
Halbertsma beschouwde het ene woord niet als beter of slechter dan het 
andere. Hij was dan ook een principieel voorstander van het opnemen van 
obsceen taalgebruik in woordenboeken. Het Lexicon Frisicum bevat een relatief 
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grote verzameling seksualia. Jammer genoeg geeft hij de lezer erg weinig 
informatie over de mate van aanstootgevendheid van het seksuele taalgebruik. 
Halbertsma komt uit zijn woordenboek naar voren als iemand met een 
interesse in seksualia die zowel een persoonlijke als een lexicografisch-
taalkundige achtergrond heeft. Hoe dat ook mag zijn, hij heeft er wel voor 
gezorgd dat er een schat aan seksueel taalgebruik is vastgelegd.
We vinden in het Lexicon Frisicum voor de lemmata, net als bij Weiland (1805), 
tien woordsoorten terug.Daarnaast komen we in het Lexicon Frisicum nog labels 
voor telwoord en eigennaam tegen. Met het label terminatio duidt Halbertsma 
woordvormende uitgangen aan. Over het algemeen kunnen we zeggen dat 
hij bij het toekennen van grammaticale labels in het Lexicon Frisicum niet 
systematisch te werk is gegaan. Die conclusie kunnen we ook trekken voor de 
paradigmavormen die Halbertsma bij sommige lemmata geeft.
Tjalling is in zijn voorwoord wel positief over de voorbeelden en citaten in 
het woordenboek, maar ook daarop is kritiek mogelijk. Het is duidelijk dat 
citaten, in welke vorm dan ook, niet de ziel van het Lexicon Frisicum vormen. 
Halbertsma is er blijkbaar niet op uit geweest om overal waar dat kon de 
verschillende lemmata in een min of meer natuurlijke context weer te geven. 
Meer dan eens heeft hij zelfs geen gebruik gemaakt van citaten die hij op 
een presenteerblaadje kreeg aangeboden, bijvoorbeeld in Von Richthofens 
Altfriesisches Wörterbuch. Bij modern Friese lemmata heeft hij niet de moeite 
genomen om overal een poëem bij te bedenken. Tegelijkertijd verschijnen 
in veel artikelen voorbeelden en citaten in een andere taal dan die van het 
lemma. Strikt genomen zijn dat geen lexicografische voorbeelden. Dit geldt 
ook voor al die voorbeeldzinnen waarin Halbertsma al associërend afdwaalt 
van het betreffende lemma. 
Hoewel hij ten aanzien van andere woordenboeken laat zien dat hij duidelijke 
denkbeelden over de functie van voorbeelden en citaten heeft, blijft het 
onduidelijk wat hij daarmee in zijn eigen woordenboek wilde. Hij geeft in 
ieder geval vaak te weinig voorbeelden en citaten om de betekenisnuances van 
de lemmata duidelijk te maken.
Halbertsma mag dan met het Lexicon Frisicum een etymologisch doel voor 
ogen hebben gehad, een echt etymologisch woordenboek heeft hij niet 
geschreven. De macrostructuur bevat daarvoor teveel doorzichtige afleidingen 
en samenstellingen, en in een zuiver etymologisch woordenboek zou voor 
veel van zijn poëmen en citaten geen plaats zijn geweest, omdat ze voor de 
etymologie van het lemma niet relevant zijn.
Halbertsma toont in zijn publicaties en in zijn handschriften een aanhoudende 
belangstelling voor de relatie tussen het Engels en het Fries. Daarin staat hij 
overigens niet alleen. Volgens hem is het Fries de oorsprong van het Engels, en 
ook daarin staat hij niet alleen. Hij is ontegenzeglijk trots op de rol die het Fries 
speelt. Via het Engels laat het Fries immers zijn invloed wereldwijd gelden. 
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Halbertsma is niet te spreken over de plaats van het Fries in de internationale 
taalkunde. Veel taalkundigen, vooral etymologen, nemen het Fries niet mee 
in hun analyses. Zeer ten onrechte, meent Halbertsma, want juist via het Fries 
kunnen veel etymologische problemen worden opgelost. Halbertsma stelt zich 
ten doel om dat aan te tonen en wel vooral in zijn woordenboek. Meer specifiek 
wil hij laten zien dat het Fries de oorsprong van het Engels is. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat het Engels in zijn verschillende ontwikkelingsfasen een 
grote rol speelt in het Lexicon Frisicum.
In de kop van de artikelen, maar ook wel in het semantische gedeelte, geeft 
Halbertsma woorden uit andere talen die etymologisch aan een bepaalde 
Friese vorm verwant zijn. Ook hier zien we een duidelijke voorkeur voor Oud- 
Middel- en modern Engelse vormen. Halbertsma heeft zijn doel blijkbaar 
niet altijd even duidelijk voor ogen gehad. Hij verzuimt om de onderlinge 
relatie tussen het Fries en het Engels duidelijk te maken op plaatsen waar dat 
gemakkelijk had gekund, of eigenlijk had gemoeten. Hij had meer gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid om het Fries en het Engels tegenover het 
Nederlands en het Duits te plaatsen. Halbertsma heeft vooral aandacht besteed 
aan Fries-Engelse veranderingen die in het moderne Fries nog zichtbaar zijn. 
Vaak gebeurt dat min of meer impliciet, maar op enkele plaatsen geeft hij ook 
aan hoe de verandering is verlopen. Halbertsma is met andere woorden ook 
bij het aantonen van de Fries-Engelse verwantschap niet systematisch te werk 
gegaan.
Bank (1990) en Leerssen (1999) beschouwen negentiende-eeuwse woordenboeken 
zonder voorbehoud als uitingen van cultureel nationalisme. Er zijn echter een 
aantal redenen om die opvatting voor het Lexicon Frisicum niet zonder meer 
over te nemen. Ten eerste is er het feit dat de (gewone) Friezen niet tot de 
doelgroep van het Lexicon Frisicum behoren en ten tweede passen Halbertsma’s 
opvatting over spelling en de gevolgen daarvan voor zijn woordenboek niet in 
de sterke neiging tot taalstandaardisering in de negentiende eeuw. Dit geldt 
ook voor zijn standpunt ten aanzien van taalpurisme. Dit alles neemt niet weg 
dat het Lexicon Frisicum inhoudelijk op veel gebieden zonder problemen als een 
uiting van cultureel nationalisme kan worden gezien. In het Lexicon Frisicum 
wordt immers ruim aandacht geschonken aan de rijke geschiedenis en de 
cultuur van Friesland. Uit voorbeeldzinnen blijkt daarnaast dat Halbertsma 
zijn woordenboek als Fries en vanuit Friesland heeft geschreven. In andere 
voorbeeldzinnen komt bovendien Halbertsma’s romantische idealisering van 
de Friezen en hun karakter duidelijk naar voren. We kunnen Halbertsma’s 
Lexicon Frisicum daarom een uiting van cultureel nationalisme noemen omdat 
de cultureel-nationalistische elementen erin overheersen, maar niet op grond 
van het feit dat het een woordenboek is.
Tjalling wijst in het Lexicon Frisicum nog meer tekortkomingen aan, zoals 
het ontbreken van een consequente spelling, de slechte toegankelijkheid en 
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Halbertsma’s neiging tot afdwalen en het vermelden van niet relevante zaken. 
Hij geeft welbeschouwd een negatief eindoordeel over zijn vaders onvoltooide 
levenswerk. Dat moet ook het eindoordeel van mijn studies naar Halbertsma 
en het Lexicon Frisicum zijn. In zijn totaliteit valt het oordeel over Halbertsma 
als lexicograaf negatief uit. Desondanks blijkt uit zijn indirecte bemoeienis 
met het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat hij duidelijke ideeën had over 
de aanpak van een groot woordenboekproject.
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... Samenvatting

Het Lexicon Frisicum (1872) mag beschouwd worden als Joost Hiddes Halbertsma’s 
(1789-1869) magnum opus, ondanks het feit dat het onvoltooid is gebleven. Hij 
heeft er een groot deel van zijn leven aan gewerkt. In 1829 meende hij zelfs al 
dat het bijna klaar was, maar de werkelijkheid was anders. Bestudering van 
zijn nagelaten lexicografische manuscripten leert dat hij, met onderbrekingen, 
tot aan zijn dood in 1869 aan zijn woordenboek heeft gewerkt. Het Lexicon 
Frisicum is uitgegeven door zijn zoon Tjalling, en die geeft een aantal oorzaken 
aan voor de lange periode dat zijn vader aan zijn woordenboek heeft gewerkt: 
hij heeft aan veel andere tijdrovende onderzoeken gewerkt, hij onderhield 
een uitgebreide correspondentie, en hij bleef zijn materiaal maar bewerken. 
Het verzamelen van eigentijds Fries taalmateriaal heeft hem ook veel tijd en 
moeite gekost.
Halbertsma moest er zelf op uit om eigentijds materiaal te verzamelen. In 
aanmerking genomen, dat hij al sinds 1822 niet meer in Friesland woonde, 
heeft hij een respectabele hoeveelheid negentiende-eeuws taalmateriaal 
verzameld. Halbertsma heeft zijn veldwerk uiterst serieus opgevat en hij heeft 
met zorg zijn informanten geselecteerd. Zijn methode doet bepaald modern 
aan. Al heel vroeg in zijn taalkundige en lexicografische loopbaan heeft hij 
problemen en gevaren gesignaleerd waarvoor de Franse lexicograaf Béjoint 
nog in 1983 moderne veldwerkers waarschuwt. Labovs beroemde ‘observer’s 
paradox’ wordt in feite al in 1862 door Halbertsma beschreven.
Voor het Oud- en Middelfries moest hij zich baseren op lexicografische 
beschrijvingen en tekstuitgaven. De dekking van de woordenschat van 
de oudere taalfasen is maximaal wanneer al het beschikbare materiaal is 
opgenomen in het woordenboek. Dat nu, heeft Halbertsma niet gedaan. 
Buma (1969a:104) concludeert dat Halbertsma’s streven om in het Lexicon 
Frisicum de ‘hiele Fryske wurdfoarrie fan ‘e âldste tiden ôf ’ te geven, mislukt 
is. Daarvoor had Buitenrust Hettema (1888:III) ook al opgemerkt dat ‘van 
het Oud- en Middelfriesch […] de woordenschat minder volledig ingedeeld 
(is).’ Bremmer (1999:81) vindt dat Halbertsma veel te weinig Oudfries in het 
Lexicon Frisicum heeft opgenomen om bruikbaar te kunnen zijn bij de studie 
van het Oudfries. Het oorspronkelijke doel, het opnemen van indices naar 
alle Oudfriese wetten, is niet gerealiseerd. Het is de vraag of Halbertsma dat 
ook echt heeft nagestreefd, hij moet al gauw het onmogelijke van zijn missie 
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hebben ingezien. Hij heeft dankbaar, en terecht, geprofiteerd van het voorwerk 
van anderen. Het is wel opmerkelijk dat hij niet alles opgenomen heeft dat Von 
Richthofen hem alfabetisch op een presenteerblaadje aangaf. Dat geldt ook 
voor de Noord- en Oost-Friese woordenboeken. De grote vraag is natuurlijk 
waarom Halbertsma zulke voor de hand liggende en vooral ook toegankelijke 
bronnen als woordenboeken niet helemaal heeft benut. Een antwoord op die 
vraag heb ik niet.
Uit vergelijkingen tussen de bronnen en het Lexicon Frisicum blijkt dat 
Halbertsma een slordig citeerder is, terwijl hij juist beweert dat hij dat niet is 
(Halbertsma 1865a:370-371). Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum zo vaak niet 
aan zijn bronnen, dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit het 
woordenboek te citeren. Ook worden in het Lexicon Frisicum bronnen vaak niet, 
of onduidelijk, aangegeven. Dat maakt dat de gebruiker zich niet, of moeilijk, 
tot de bronnen kan wenden, waardoor het Lexicon Frisicum lang niet altijd aan 
de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid kan voldoen.
Als taalkundige en lexicograaf maakte Halbertsma geen onderscheid tussen 
woorden. Als logisch gevolg daarvan, nam hij ook seksualia in zijn woordenboek 
op. Er staan zelfs zoveel seksuele woorden en uitdrukkingen in het Lexicon 
Frisicum dat Buma (1969a) dacht dat Halbertsma een bijzondere voorkeur had voor 
seksueel taalgebruik. Kalma (1969b) was van mening dat Halbertsma een meer 
dan gemiddelde belangstelling had voor seksualiteit. Hij baseerde die mening 
op gepubliceerd en ongepubliceerd werk van Halbertsma. Volgens Halbertsma 
gebruikten de Friezen liever eufemismen dan aanstootgevende taal.Voor hem 
behoort veel van het seksuele taalgebruik in het Lexicon Frisicum waarschijnlijk tot 
de categorie ‘eufemismen’, hoewel hij zich daarover niet duidelijk uitspreekt. Ik 
ben geneigd om te concluderen dat de ruime aandacht voor sexueel taalgebruik 
in het Lexicon Frisicum zeker zo veel getuigt van Halbertsma’s sterke interesse in 
seksualiteit, als van zijn lexicografische en taalkundige principes. Toch heeft hij 
een ambivalente houding tegenover seksueel taalgebruik. In zijn lexicografische 
handschriften LFA en LFB gebruikt hij het Nederlands als verklarende taal, 
behalve wanneer het gaat om seksualia! Misschien zouden er in het Lexicon 
Frisicum niet zoveel seksuele woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen, 
wanneer de metataal daarvan niet het Latijn zou zijn geweest.
Jacob Grimm en Matthias de Vries, lexicografen en tijdgenoten van Halbertsma, 
hebben zich respectievelijk vóór en tegen het gebruik van het Latijn in hun 
woordenboek uitgesproken. Bij beiden speelde de keus van hun doelgroep een 
rol. Grimm wilde ook buitenlanders toegang geven tot zijn woordenboek, terwijl 
De Vries zich richtte op een Nederlandstalige doelgroep. Grimm accepteerde 
het feit dat door het Latijn de betekenis van woorden minder precies kon 
worden beschreven, voor De Vries was dat juist een onoverkomelijk bezwaar. 
Halbertsma’s standpunt komt heel dicht in de buurt van dat van Grimm.
Zowel door tijdgenoten als laat-negentiende eeuwers is kritiek geleverd op 
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Halbertsma’s keuze voor het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum. 
Sommige kritiekpunten vinden we terug bij twintigste-eeuwse beschouwers 
van het woordenboek. De bezwaren tegen het Latijn zijn van verschillende 
aard: 1) het Latijn is in de negentiende eeuw als internationale wetenschapstaal 
een anachronisme; 2) door het Latijn is het Lexicon Frisicum ontoegankelijk 
voor de ‘gewone’ Friese gebruiker en 3) het (klassieke) Latijn is ongeschikt om 
de betekenis(nuances) van Friese woorden mee aan te geven.
Halbertsma lijkt ten aanzien van punt 1) vrij zeker van zichzelf, toch voelt 
hij zich blijkbaar gedwongen om (voor zichzelf ) argumenten te geven voor 
zijn keuze voor het Latijn. Hij kiest voor een internationale doelgroep en hij 
neemt daarmee voor lief dat de binnenlandse markt (zie bezwaar 2), niet goed 
wordt bediend. Het derde bezwaar is lexicografisch relevant. Halbertsma was 
er zich van bewust dat het Latijn bij het verklaren van Friese woorden voor 
problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek zelf doet hij er echter niet 
altijd alles aan om problemen voor de gebruiker te vermijden; dat is vooral 
het geval wanneer hij slechts een ambigu Latijns equivalent van een Fries 
lemma geeft. Het verwijt dat het Latijn gezorgd zou hebben voor extra lange 
omschrijvingen is deels terecht. Er zijn echter ook lange(re) omschrijvingen 
in het Lexicon Frisicum aan te wijzen die erop zouden kunnen duiden dat 
Halbertsma zich ten doel had gesteld om een verklarend woordenboek van 
het Fries te schrijven. Tjalling zou gelijk kunnen hebben wanneer hij zegt 
dat het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en moeite heeft gekost. Dat zou 
onder andere kunnen verklaren dat het Lexicon Frisicum een torso is gebleven, 
ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft gewerkt.
Wat rest, is de vraag of Halbertsma een alternatief had. Buma’s suggestie dat hij 
voor het Fries had moeten kiezen, kan ook achteraf gezien totaal onrealistisch 
worden genoemd. Gezien het feit dat Grimm zelfs het Duits niet geschikt 
achtte voor een internationaal publiek, is het begrijpelijk dat Halbertsma het 
Nederlands voor zijn woordenboek afwees. Hij had voor het Engels kunnen 
kiezen, maar het is de vraag of hij die taal voldoende beheerste. In 1836 was dat 
volgens hemzelf zeker nog niet het geval (Halbertsma, 1836a:35). 
We vinden in het Lexicon Frisicum voor de lemmata de woordsoortindeling 
van Weiland (1805) terug. Daarnaast komen we in het Lexicon Frisicum nog 
een label voor eigennaam tegen. Met het label terminatio duidt Halbertsma 
woordvormende uitgangen aan. Het is overduidelijk dat hij bij het toekennen 
van grammaticale labels in het Lexicon Frisicum niet systematisch te werk is 
gegaan. Die conclusie kunnen we ook trekken voor de paradigmavormen die 
Halbertsma bij sommige lemmata geeft.
Halbertsma gaat bij het beschrijven van betekenissen in het Lexicon Frisicum 
niet volgens een vast stramien te werk. Zijn woordenboek voldoet zeker niet 
aan de reeds in 1812 door de Duitse classicus Franz Passow geformuleerde 
principes van de historische lexicografie: 
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Das Wörterbuch soll [...] die Lebensgeschichte jedes einzeln Wortes in 
bequem geordneter Ueberschaulichkeit entwerren: es soll Auskunft 
geben, wo und wann ein jedes [...] zuerst gefunden werde, in welchen 
Richtungen es sich fortbildete, welche Veränderungen es in Hinsicht auf 
seine Formen oder in der Entwicklung seiner Bedeutung erfahren habe, 
endlich um welche Zeit es etwa aus dem Gebrauche verschwinde und 
durch ein andres ersetzt oder verdrängt werde

Het is zonder meer wel zo dat Halbertsma bij het verklaren van de betekenis 
van de lemmata allerhande op zichzelf nuttige methoden toepast, maar het is 
ook zo dat hij dat niet systematisch doet. 
Gezien Halbertsma’s ideeën over etymologie en het belang dat hij hecht aan 
de etymologie in een nieuw Nederlands woordenboek, mag men verwachten 
dat in het Lexicon Frisicum veel werk gemaakt wordt van het bepalen van de 
oorsprong en de geschiedenis van de lemmata. In artikelen als ARNST, BARN 
en earmoed is dat ook zeker het geval. Men zou kunnen zeggen dat deze artikelen 
helemaal, of grotendeels, in dienst staan van de betekenisverklaring van de 
respectieve lemmata. In dat opzicht is Halbertsma’s aanpak te vergelijken met 
die van Grimm (Reichmann 1991). Het lijkt hem in het Lexicon Frisicum vaak 
te gaan om de inhoudelijke samenhang tussen de betekenissen in het Fries, 
de dialecten en historische variëteiten van het Fries en andere Germaanse en 
Indogermaanse talen. Maar het moet gezegd worden dat hij dat bij lange na 
niet zo consequent, duidelijk en uitgebreid doet als Grimm. De etymologische 
component is in veel artikelen vaak maar heel beperkt. In die gevallen is het 
niet vol te houden dat de betekenisomschrijvingen ondergeschikt zijn aan, of in 
dienst staan van, de etymologische en taalhistorische uitgangspunten van het 
woordenboek. Wie denkt dat Halbertsma in etymologisch ‘magere’ artikelen 
meer werk maakt van de betekenisomschrijvingen, komt bedrogen uit. Ook 
hier volstaat hij vaak met het geven van Latijnse heteroniemendefinities, 
waardoor hij zijn gebruikers regelmatig in de kou laat staan. Zijn criticasters 
hebben een punt met hun aanmerkingen op de metataal en de gevolgen 
daarvan voor de betekenisomschrijvingen, ook al hebben ze zich wellicht 
te weinig rekenschap gegeven van het feit dat het Lexicon Frisicum meer een 
etymologisch, taalhistorisch woordenboek is dan een betekeniswoordenboek.
Een enkele keer lijkt Halbertsma zich bewust te zijn van de verwarring die 
Latijnse heteroniemen kunnen veroorzaken. Het Noord-Friese lemma 
EDDRAGH omschrijft hij bijvoorbeeld als ‘sobrius’ (nuchter, niet dronken), 
maar hij vervolgt direct daarna met de verduidelijking ‘i.e. haud ebrius’ 
(geenszins beschonken). Die verduidelijking heeft alleen zin om verwarring 
met de metaforische betekenissen van sobrius, namelijk ‘matig, ingetogen’ en 
‘bedachtzaam, verstandig’, te voorkomen. Halbertsma draaft een beetje door 
wanneer hij tenslotte, blijkbaar om alle twijfel uit te sluiten, nog toevoegt dat 
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‘jejunus’ (nuchter, met een lege maag) in het Noord-Fries in het algemeen 
aaftrang is. Zijn sterke drang tot associëren heeft hier ten onrechte de overhand 
gekregen, geen enkele gebruiker zal na de toelichting op ‘sobrius’ immers nog 
twijfelen aan de betekenis van het lemma.
Het is duidelijk dat citaten, in welke vorm dan ook, niet ‘de ziel’ van het Lexicon 
Frisicum vormen. Halbertsma is er blijkbaar niet op uit geweest om overal waar 
dat kon de verschillende lemmata in een min of meer natuurlijke context weer 
te geven. Meer dan eens heeft hij zelfs geen gebruik gemaakt van citaten die hij 
op een presenteerblaadje kreeg aangeboden, bijvoorbeeld in Von Richthofens 
woordenboek. Bij modern Friese lemmata heeft hij niet de moeite genomen 
om overal een poëem bij te bedenken. Tegelijkertijd verschijnen in veel 
artikelen voorbeelden en citaten in een andere taal dan die van het lemma. 
Strikt genomen zijn dat geen lexicografische voorbeelden. Dat geldt ook voor 
al die voorbeeldzinnen waarin Halbertsma al associërend afdwaalt van het 
betreffende lemma. 
Hoewel hij ten aanzien van andere woordenboeken laat zien dat hij duidelijke 
denkbeelden over de functie van voorbeelden en citaten heeft, blijft het 
onduidelijk wat hij daarmee in zijn eigen woordenboek wilde. Hij geeft in 
ieder geval vaak te weinig voorbeelden en citaten om de betekenisnuances 
van de lemmata duidelijk te maken. Regelmatig geeft hij citaten zonder 
bronvermelding, of met slechts een (zeer) summiere verwijzing naar de 
bron ervan. Hij levert de doelgroep dus geen voorbeelden-verificatio. Het is 
natuurlijk mogelijk dat Halbertsma zich voorgesteld heeft om onduidelijke 
bronvermeldingen in een gebruiksaanwijzing in het voltooide woordenboek 
op te lossen, maar zoals het er nu ligt, kan het Lexicon Frisicum lang niet altijd 
aan de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid voldoen.
Halbertsma maakt typografisch, of op een andere manier, niet duidelijk 
wanneer hij in zijn woordenboek bepaalde citaten aanpast. Hij komt in zijn 
woordenboek naar voren als een slordig citeerder, terwijl hij juist van zichzelf 
zegt dat hij dat niet is. Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum heel vaak niet aan 
zijn bronnen, zo vaak dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit 
het Lexicon Frisicum te citeren.
Halbertsma wilde met zijn woordenboek een bijdrage leveren aan de 
etymologische kennis van de Germaanse talen. Daar is hij zeker in geslaagd, al 
was het alleen maar omdat hij in de interne en de externe etymologie zoveel 
Germaanse varianten op een rij heeft gezet. Hij wilde ook aantonen dat het 
Fries onmisbaar was voor de etymologie van de Germaanse talen. Omdat hij 
niet concreet aangeeft waar hij bestaande etymologieën verbetert, kan ik niet 
overzien of hij inderdaad ‘misslagen’ van collega’s heeft hersteld. 
Halbertsma zag zichzelf als iemand die het nieuwe etymologische licht 
had gezien dat in de negentiende eeuw was gaan schijnen. Desondanks 
kwam er dadelijk bij het verschijnen van het Lexicon Frisicum kritiek op 
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zijn onsystematische en speculatieve manier van etymologiseren. Feitsma 
(1997c:143) benadrukt dat dit op zichzelf niet zo vreemd was. De etymologie 
in de eerste helft van de negentiende eeuw, voor de opkomst en vestiging van 
de ‘ausnahmlose Lautgesetze’, had nu eenmaal vaak een spekulatief-radend 
karakter.
Halbertsma heeft in zijn woordenboek in ieder geval wel laten zien dat hij 
op de hoogte was van de Germaanse klankverschuiving, ook al presenteert 
hij die niet op een systematische manier. Feitsma (1997c:144) meent dan ook 
terecht dat, ondanks Kerns kritiek op Halbertsma’s concrete etymologiëen in 
het Lexicon Frisicum, de gedachte dat Halbertsma ‘niet doordrongen’ was van 
de betekenis van Grimms historisch-vergelijkende methode, door de feiten 
wordt tegengesproken. Al moet gezegd worden dat in het Lexicon Frisicum ook 
klankverschuivingen worden gepresenteerd die het tegendeel bewijzen.
In zijn bespreking van het Gotisch woordenboek van Diefenbach noemt 
Halbertsma de etymologie ‘het werk van het genie.’ Halbertsma waarschuwt de 
etymoloog die uit het beschikbare materiaal ‘mechanisch’ zijn etymologieën 
wil opmaken: ‘zonder de tact en de vinding van het genie, zal uwe arbeid 
ten minste voor de helft ijdel zijn. De etymologie is geen bureauwerk.’ Een 
dergelijke combinatie van genie en ‘alomvattende taalgeleerdheid’ mag men 
volgens Halbertsma niet verwachten. Er past dus slechts bewondering voor 
Diefenbach, ‘die de etymologie onzer talen op zulk eene grootsche schaal heeft 
durven ondernemen.’ Zijn ‘onontwijkbare feilen’ mogen we hem niet kwalijk 
nemen (Halbertsma 1848:562). Ik geloof dat we die conclusie voor Halbertsma’s 
etymologisch werk in het Lexicon Frisicum over kunnen nemen.
Halbertsma toont in zijn publicaties en in zijn handschriften een aanhoudende 
belangstelling voor de relatie tussen het Engels en het Fries. Daarin staat hij 
overigens niet alleen. Volgens hem is het Fries de oorsprong van het Engels, en 
ook daarin staat hij niet alleen. Hij is ontegenzeglijk trots op de rol die het Fries 
speelt. Via het Engels laat het Fries immers zijn invloed wereldwijd gelden. 
Halbertsma is niet te spreken over de rol die het Fries in de internationale 
taalkunde speelt. Veel taalkundigen, vooral etymologen, nemen het Fries niet 
mee in hun analyses. Zeer ten onrechte, meent Halbertsma, want juist via het 
Fries kunnen veel etymologische problemen worden opgelost. Halbertsma 
stelt zich ten doel om dat aan te tonen en wel vooral in zijn woordenboek. 
Meer specifiek wil hij laten zien dat het Fries de oorsprong van het Engels 
is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Engels in zijn verschillende 
ontwikkelingsfasen een grote rol speelt in het Lexicon Frisicum. Uit sommige 
artikelen blijkt duidelijk dat Halbertsma de Engelsen en de Friezen als nauw 
verwante volkeren beschouwt. 
Opvallend is het grote aantal Engelse voorbeelden en voorbeeldzinnen. 
Daarvan zijn er veel meer dan uit andere talen. Halbertsma gebruikt de 
Engelse voorbeelden te pas en te onpas. Ze zijn lang niet altijd relevant voor 
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het aantonen van de relatie tussen het Fries en het Engels. Sommige Friese 
voorbeelden zijn, zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is, vertaald in 
het Engels. Dat zou erop kunnen duiden dat Halbertsma, bewust of onbewust, 
schreef voor een Engelstalige doelgroep. Zijn streven om de overeenkomsten 
tussen het Engels en het Fries te laten zien, zal hier vast ook een rol gespeeld 
hebben.
In de kop van de artikelen, maar ook wel in het semantische gedeelte, geeft 
Halbertsma woorden uit andere talen die etymologisch aan een bepaalde 
Friese vorm verwant zijn. Ook hier zien we een duidelijke voorkeur voor 
Oud-, Middel- en modern Engelse vormen. Soms verzuimt hij evenwel om 
de onderlinge relatie tussen het Fries en het Engels duidelijk te maken op 
plaatsen waar dat gemakkelijk had gekund, of eigenlijk had gemoeten. Hij had 
meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het Fries en het Engels 
tegenover het Nederlands en het Duits te zetten. Halbertsma heeft vooral 
aandacht besteed aan Fries-Engelse veranderingen die in het moderne Fries 
nog zichtbaar zijn. Vaak gebeurt dat min of meer impliciet, maar op enkele 
plaatsen geeft hij ook aan hoe de verandering is verlopen. Halbertsma is met 
andere woorden bij het aantonen van de Fries-Engelse verwantschap niet 
systematisch te werk gegaan.
De conclusie moet dus zijn dat hij zijn doel niet helemaal heeft bereikt. 
Ondanks de grote aandacht voor het Engels in het Lexicon Frisicum heeft hij de 
gebruiker van zijn woordenboek niet voor honderd procent overtuigd van de 
juistheid van zijn stelling dat de Friezen een grotere rol hebben gespeeld bij de 
invasie van Engeland dan door anderen wordt aangenomen.
Dat Halbertsma een Fries cultureel nationalist genoemd kan worden, behoeft 
geen betoog. Bank (1990) en Leerssen (1999) beschouwen negentiende-eeuwse 
woordenboeken zonder voorbehoud als uitingen van cultureel nationalisme. 
Er zijn echter een aantal redenen om die opvatting voor het Lexicon Frisicum 
niet zonder meer over te nemen. Ten eerste is er het feit dat de (gewone) 
Friezen niet tot de doelgroep van het Lexicon Frisicum behoren en ten tweede 
sluiten Halbertsma’s opvatting over spelling en de gevolgen daarvan voor 
zijn woordenboek niet aan bij de sterke neiging tot taalstandaardisering in 
de negentiende eeuw. Dat geldt ook voor zijn standpunt ten opzichte van 
taalpurisme. Dat alles neemt niet weg dat het Lexicon Frisicum inhoudelijk op 
veel gebieden zonder problemen als een uiting van cultureel nationalisme 
kan worden gezien. In het Lexicon Frisicum wordt immers ruim aandacht 
geschonken aan de rijke geschiedenis en de cultuur van Friesland. Uit 
enkele voorbeeldzinnen die ik heb gegeven, blijkt daarnaast dat Halbertsma 
zijn woordenboek als Fries en vanuit Friesland heeft geschreven. In andere 
voorbeeldzinnen komt bovendien Halbertsma’s romantische idealisering van 
de Friezen en hun karakter duidelijk naar voren. Mijn slotconclusie is dat we 
Halbertsma’s Lexicon Frisicum een uiting van cultureel nationalisme kunnen 
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noemen, omdat de cultureel-nationalistische elementen erin overheersen, 
maar niet op grond van het kale feit dat het een woordenboek is.
Hoewel Tjalling zijn vader prijst voor diens kennis en inzet, overheerst toch de 
kritiek. Tjalling heeft als belangrijk kritiekpunt dat Halbertsma geen duidelijk 
plan had voor zijn woordenboek en hij noemt de opzet van het werk veel te 
ambitieus. Wat dat laatste betreft doelt Tjalling op Halbertsma’s streven alle 
Fries van alle tijden in het Lexicon Frisicum op te nemen en daarnaast zijn 
streven om etymologieën te geven en verwantschap van de Friese woorden met 
andere talen te laten zien. Ook op Halbertsma’s manier van etymologiseren 
heeft Tjalling kritiek. Het ontbreken van een vastomlijnd plan, en als impliciet 
gevolg daarvan het steeds maar opnieuw ordenen en redigeren van het 
materiaal, wijst hij als twee belangrijke oorzaken aan voor de trage voortgang 
van het Lexicon Frisicum. Hij heeft niet alleen kritiek op de keuze voor het Latijn 
als metataal van het Lexicon Frisicum, maar ook op de kwaliteit van zijn vaders 
Latijn. Halbertsma zou volgens Tjalling veel tijd hebben kunnen winnen 
wanneer hij voor het Nederlands als metataal had gekozen. Tjalling wijst in het 
Lexicon Frisicum nog meer tekortkomingen aan, zoals het ontbreken van een 
consequente spelling, de slechte toegankelijkheid en Halbertsma’s neiging tot 
afdwalen en het vermelden van niet ter zake doende gegevens.
Iets waar Halbertsma niet zoveel aan kon doen, was het trage groeien van 
het taalmateriaal. Voor het verzamelen van zijn materiaal had hij hulp van 
een aantal informanten, maar verder wees Halbertsma alle hulp bij het 
samenstellen van het Lexicon Frisicum resoluut af. Dat zal met zijn karakter te 
maken hebben gehad, net zoals het feit dat hij tussen het woordenboekwerk 
door ander werk moest doen om de zinnen te verzetten. Het voorwoord wordt 
gaandeweg kritischer en met het toenemen van de kritiek bekruipt de lezer 
steeds meer het gevoel dat Tjalling het woordenboek van zijn vader misschien 
wel liever niet had uitgegeven. Met de oproep aan de welwillende lezer om het 
Lexicon Frisicum welwillend te bekijken, geeft hij welbeschouwd een negatief 
eindoordeel over zijn vaders onvoltooide levenswerk. Maar misschien is deze 
conclusie een beetje te zwaar aangezet, omdat een dergelijke oproep ook tot de 
goede zeden behoort.
Halbertsma had veel belangstelling voor het Woordenboek der Nederlandsche 
taal, waarmee hij zich zijdelings heeft bezig gehouden. Uit de verslagen van 
de Nederlandsche Letterkundige Congressen blijkt dat hij een goed idee had van de 
moeilijkheden en valkuilen van een groot woordenboekproject.
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... Summary

J.H. Halbertsma as a lexicographer
Studies on the Lexicon Frisicum (1872)

The Lexicon Frisicum may be regarded as Joost Hiddes Halbertsma’s magnum 
opus, in spite of the fact that it remained uncompleted. He worked on it until 
his death in 1869. It was posthumously published by his son Tjalling in 1872.
Halbertsma wanted his dictionary to contain all present and past varieties 
of Frisian. For Old and Middle Frisian and also for North Frisian (spoken 
in Germany), he had to rely on lexicographic descriptions and text editions. 
It appears that he did not nearly include all the available material into his 
dictionary. Since there were no Modern Frisian dictionaries or word lists 
and hardly any written contemporary sources, he had to collect nineteenth 
century Frisian language material by himself. He took his field work quite 
seriously and he carefully selected his informants. Fairly soon in his linguistic 
and lexicographic career, he pointed out problems and pitfalls of field work 
that are still relevant today. In fact, he described Labov’s famous ‘observer’s 
paradox’ as early as 1862.
Halbertsma thought that everyday natural language should be the object of 
linguistics and lexicography, rather than the bookish, elitist language of the 
upper classes. So it was only natural for him to include a great deal of sexual 
language into his dictionary. Yet his lexicographic manuscripts show that he 
had a somewhat ambivalent attitude towards sexual language. We see that he 
prefers Latin to Dutch when he describes taboo words and expressions. It 
would seem that there would have been far less sexual language in the Lexicon 
Frisicum had its metalanguage not been Latin. 
Jacob Grimm and Matthias the Vries, lexicographers and contemporaries of 
Halbertsma, declared themselves respectively in favour of and against Latin 
in their dictionaries. Grimm wanted his dictionary to be accessible to both 
German and international users, while De Vries aimed at a Dutch target 
group. Like Grimm, Halbertsma chose for an international target group, and 
thus for Latin. Contemporaries as well as late nineteenth century linguists 
and others criticized Halbertsma’s choice of Latin as the metalanguage of 
the Lexicon Frisicum. Latin in the nineteenth century had lost its position as 
the international language of scholarship and it made the Lexicon Frisicum 
inaccessible to the majority of Frisians. Another objection was that (classical) 
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Latin was unsuitable for the meaning description of modern Frisian words. 
Halbertsma was aware of the fact that Latin would cause problems. In the 
dictionary itself, however, he did not always try to avoid problems that his 
readers might encounter. His meaning descriptions are unsystematic.
Halbertsma in the Lexicon Frisicum uses labels to inform his readers about 
the parts of speech of the lemmata, be it that he does not do this in a 
very systematic way. In the Lexicon Frisicum we find the parts of speech that 
Weiland gave in his 1805 Dutch grammar. Besides, the Lexicon Frisicum has 
labels for proper names and productive word endings.
With his dictionary Halbertsma wanted to further the etymological 
knowledge of the Germanic languages. We may say that his mission was 
successful, if only because he gave so many Germanic variants. He was 
not satisfied with the role that Frisian played in international linguistics, 
while, according to him, Frisian was essential to solve many etymological 
problems. He wanted to prove his point in various publications, and, 
especially, in his dictionary. He considered himself as someone who had 
seen the new etymological light that started to shine in the nineteenth 
century. Nevertheless his unsystematic and speculative way of etymologizing 
was criticized immediately after the publication of the Lexicon Frisicum. 
Halbertsma in his dictionary did show that he was aware of the Germanic 
sound shift, even if he also presented sound shifts that could not bear the 
‘new light’. His struggle to establish the etymology of Frisian tsjoene (‘work 
charms’), in the Lexicon Frisicum we find different etymologies of this verb 
on different pages, goes to show that he was not yet past the stadium of 
speculative etymology. On the other hand, he presented many correct 
etymologies.
Halbertsma’s approach resembles Grimm’s. In the Lexicon Frisicum he often 
seems to be after the internal relationship between meanings in Frisian, its 
dialects and historical varieties of Frisian and other Germanic and Indo-
Germanic languages. The etymological component is in many articles 
rather limited. He does not compensate etymologically ‘meagre’ articles 
by giving extensive semantic information. Often, he merely gives Latin 
heteronym definitions, which regularly leave his readers out in the cold. 
His strong inclination to associate did not do much good to the internal 
system of the dictionary articles.
It does not seem to have been Halbertsma´s goal to present all lemmata in a 
natural context. Too often he fails to give example sentences or citations to 
illustrate and clarify the meanings of a lemma. Regularly, he gives citations 
without (full) acknowledgement of their sources. As a result, the Lexicon 
Frisicum in many cases does not meet the scholarly criterion of verification. 
Moreover, he so often misquotes his sources, that it is not safe to quote a 
source directly from the dictionary.
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Halbertsma in his publications and in his manuscripts showed a constant 
interest in the relationship between English and Frisian. He wanted to 
demonstrate that Frisian was the origin of English. So, it comes as no 
surprise that English in all its phases has a prominent place in the Lexicon 
Frisicum. The relatively large number of English examples and citations 
immediately strikes the eye. In the heads of the articles, but also in the 
semantic part, Halbertsma gives words from other languages that are 
etymologically related to Frisian forms. Here too, we see a strong preference 
for Old, Middle and Modern English forms. Sometimes, he fails to point 
out the relationship between Frisian and English where he could easily 
have done so, or actually should have done so. He made insufficient use of 
the possibility to juxtapose Frisian and English with Dutch and German. 
He was particularly focussed on Frisian-English innovations that are still 
manifest in Modern Frisian. In spite of the focus in the Lexicon Frisicum 
on English, he did not totally convince the user of his dictionary of the 
correctness of his thesis that Frisians had a larger part in the invasion of 
England than generally assumed.
Nineteenth century dictionaries are considered as utterances of cultural 
nationalism. For a number of reasons, this qualification is not directly 
applicable to the Lexicon Frisicum. First of all, the (ordinary) Frisians do not 
belong to the target group of the dictionary, and, secondly, Halbertsma’s 
ideas about spelling do not comply with the prevailing urge to standardize 
languages. Nonetheless, when we look at its contents, the Lexicon Frisicum 
may very well be regarded as an exponent of cultural nationalism. For one 
thing, the Lexicon Frisicum pays ample attention to the rich history and 
culture of Friesland. Some example sentences clearly show Halbertsma’s 
romantic idealisation of the Frisians and their character.
Though Tjalling in his preface praises Halbertsma for his knowledge 
and commitment, criticism prevails. Tjalling considers the design of the 
dictionary far too ambitious. He thinks that the lack of a clear-cut plan is a 
major reason for the slow progression of the Lexicon Frisicum. Not only does 
he criticize his father’s choice of Latin as the dictionary’s metalanguage, 
he also points out that his father´s Latin was not without flaws. Tjalling 
puts his finger on more shortcomings in the Lexicon Frisicum, like its 
inconsequent spelling, its poor accessibility and Halbertsma’s inclination 
to stray from his subject and to give irrelevant data. All things considered, 
Tjalling’s final judgement of his father’s unfinished life’s work is negative. 
On the basis of the studies presented in this book, I cannot but agree with 
Tjalling’s negative judgement. Yet it appears from Halbertsma’s indirect 
involvement in the Woordenboek der Nederlandsche taal that he clearly had 
sound ideas on the production of a large dictionary.
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Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) 
heeft zich in zijn lange leven met 
uiteenlopende zaken beziggehouden. 
Hij was doopsgezind preker van 
beroep, maar zijn belangstelling ging 
veel verder dan de theologie alleen. In 
veel van zijn publicaties staan taal en 
cultuur centraal. Hij interesseerde zich 
vooral voor het oudere Nederlands en 
voor het Fries in al zijn historische en 
geografische facetten. 

Tussen de bedrijven door, heeft 
Halbertsma een groot deel van zijn 
werkzame leven besteed aan het 
Lexicon Frisicum, een woordenboek 
waarin hij zowel eigentijds Fries en 
Oudfries, als het in Duitsland gesproken 
Noord- en Oostfries beschreef.  Als 
verklarende taal gebruikte hij het Latijn.

Halbertsma was van mening dat de 
taalgeleerden van zijn tijd het Fries 
te weinig betrokken in de toentertijd 
populaire vergelijkende taalwetenschap. 
Met het Lexicon Frisicum wilde hij 
aantonen dat het Fries een onmisbare 
schakel vormde in het bestuderen 

van de Germaanse talen. Hij plaatste 
het Fries in zijn woordenboek daarom 
regelmatig in een bredere Germaanse 
context.

Toen Halbertsma in 1869 overleed, 
was het Lexicon Frisicum nog lang niet 
voltooid. In 1872 heeft zijn zoon Tjalling 
het gedeelte dat gereed was, het 
traject A – Feer, uitgegeven. Daarmee 
heeft hij in feite de aanzet gegeven 
tot de lexicografie van het moderne 
Fries. Ondanks het grote belang van 
het Lexicon Frisicum, ontbrak tot 
nog toe een breed opgezette studie 
naar het ontstaan, de achtergronden 
en de inhoud van Halbertsma’s 
onvoltooide woordenboek. Anne Dykstra 
behandelt in dit boek een veelheid aan 
onderwerpen die direct of indirect met 
het Lexicon Frisicum te maken hebben. 
Via vergelijkingen met het Deutsches 
Wörterbuch van de gebroeders Grimm, 
en het Woordenboek der Nederlandsche 
taal van Matthias de Vries, plaatst hij 
het Lexicon Frisicum in de context van 
de negentiende-eeuwse Europese 
lexicografie. 
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