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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


