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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 



23

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.
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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.
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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.

 
 
 


