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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 
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(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 
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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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