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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.
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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.
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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.




