
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

J.H. Halbertsma als lexicograaf: studies over het Lexicon Frisicum (1872)

Dijkstra, A.

Publication date
2011

Link to publication

Citation for published version (APA):
Dijkstra, A. (2011). J.H. Halbertsma als lexicograaf: studies over het Lexicon Frisicum (1872).
[, Universiteit van Amsterdam]. Afûk.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/jh-halbertsma-als-lexicograaf-studies-over-het-lexicon-frisicum-1872(f3188e35-6076-411f-880e-fc2d59c3ca44).html


89

6 De metataal van het Lexicon Frisicum61

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

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

61  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2008), ‘Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon 
Frisicum (1872)’, in: De Vrije Fries, pp. 167-188. Zie voor een Engelstalige versie Dykstra (2010).

de metata a l van het le x icon fr isicum 



90 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

67  Nassau (1858:97) toont zich in zijn beschouwing van het Deutsches Wörterbuch ook geen 
voorstander van het Latijn als voertaal van een woordenboek: ‘In verre de meeste gevallen, houdt 
het nut van de Latijnsche vertaling juist dáár op, waar de behoefte aan voorlichting begint.’ 
‘Velen zijn er daarenboven’, zegt hij een pagina later, ‘in onzen leeftijd, voor wier beschaving een 
beredeneerd woordenboek hunner moedertaal eene behoefte is, maar die geen Latijn verstaan.’
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In de aanloop naar het DWB heeft Jacob Grimm enkele malen het Vocabolario 
degli Academici della Crusca (1612) als voorbeeld genomen. Volgens Haß (1991:555) 
heeft het Vocabolario zelfs een wezenlijke invloed gehad op Grimms denken over 
het DWB (ze verwijst hiervoor naar Dückert 1987:12), onder andere op het punt 
van de anderstalige equivalenten. Grimm beroept zich op een ‘übernational-
europäische Wörterbuchtradition’, wanneer hij in de Kasseler Algemeinen Zeitung 
van 29 augustus en 1 september 1839 het DWB aankondigt. Hij zegt daar dat 
het DWB zo ingericht moet zijn dat het ook ‘von Ausländern gebraucht werden 
könne’ en hij noemt het Vocabolario als navolgenswaardig voorbeeld. Het resultaat 
zal zijn dat ‘endlich mal einem von Deutschen wie von Fremden längst gefühlten 
Bedürfniß abgeholfen (wird).’ Aan taalkundigen buiten Duitsland schrijft 
Grimm in die tijd dat het DWB ook voor buitenlanders bruikbaar zal zijn. 
Aan de Engelsman Kemble schrijft hij bijvoorbeeld dat het DWB, in navolging 
van het Vocabolario, een ‘lateinischer, nöthigenfalls französischer übersetzung 
des wortes’ zal geven, ‘so daß ausländer ohne mühe [...] zurechtkommen 
werden’ (Haß 1991:555, uit Dückert 1987:12). Halbertsma stond dus niet alleen 
in zijn overwegingen om aan een internationale, academische doelgroep 
tegemoet te komen door middel van het Latijn. Hierboven hebben we gezien 
dat Matthias de Vries geen bezwaar tegen het Latijn als metataal zou hebben, 
wanneer de doelgroep van een woordenboek alleen uit geleerden bestond. 
Halbertsma geeft in een handschrift over het Lexicon Frisicum (Tresoar 224 hs, 
p. 8 a/b) aan, dat het niet meevalt om in het Latijn de betekenis van de Friese 
woorden precies weer te geven. In datzelfde handschrift verklaart Halbertsma 
opnieuw waarom hij dan toch voor het Latijn heeft gekozen. Het blijkt dat ook 
in dit document de keuze voor het Latijn te maken heeft met de doelgroep die 
hij voor ogen had. Het doel van zijn taalstudie was ook om van de zuiver Engelse 
woorden, ‘voor zo verre deze niet door de Eng. Etym. tot de naaste wortels zijn 
teruggeleid’, de wortels aan te wijzen in het Fries68. Het Oudengels heeft hij 
ook in zijn studie betrokken. Zo denkt Halbertsma wat nuttigs te kunnen doen 
‘ter opdelving der ware gronden van de Eng. taal, die aan alle einden der aarde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.8 Tot besluit
Jacob Grimm en Matthias de Vries, lexicografen en tijdgenoten van Halbertsma, 
hebben zich respectievelijk vóór en tegen het gebruik van het Latijn in hun 
woordenboek uitgesproken. Bij beiden speelde de keus van hun doelgroep een 
rol. Grimm wilde ook buitenlanders toegang geven tot zijn woordenboek, terwijl 
De Vries zich richtte op een Nederlandstalige doelgroep. Grimm accepteerde 
het feit dat door het Latijn de betekenis van woorden minder precies kon 
worden beschreven, voor De Vries was dat juist een onoverkomelijk bezwaar. 
Halbertsma’s standpunt komt heel dicht in de buurt van dat van Grimm.
Zowel door tijdgenoten als laat-negentiende eeuwers is kritiek geleverd op 
Halbertsma’s keuze voor het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum. 
Sommige kritiekpunten vinden we terug bij twintigste-eeuwse beschouwers 
van het woordenboek. De bezwaren tegen het Latijn zijn van verschillende 
aard: 1) het Latijn is in de negentiende eeuw als internationale wetenschapstaal 
een anachronisme; 2) door het Latijn is het Lexicon Frisicum ontoegankelijk 
voor de ‘gewone’ Friese gebruiker en 3) het (klassieke) Latijn is ongeschikt om 
de betekenis(nuances) van Friese woorden mee aan te geven.
Halbertsma lijkt ten aanzien van punt 1) vrij zeker van zichzelf, toch voelt 
hij zich blijkbaar gedwongen om (voor zichzelf ) argumenten te geven voor 
zijn keuze voor het Latijn. Hij kiest voor een internationale doelgroep en hij 

de metata a l van het le x icon fr isicum 



106 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

neemt daarmee voor lief dat de binnenlandse markt (zie bezwaar 2), niet goed 
wordt bediend. Het derde bezwaar is lexicografisch relevant. Halbertsma was 
er zich van bewust dat het Latijn bij het verklaren van Friese woorden voor 
problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek zelf doet hij er echter niet 
altijd alles aan om problemen voor de gebruiker te vermijden; dat is vooral 
het geval wanneer hij slechts een ambigu Latijns equivalent van een Fries 
lemma geeft. Het verwijt dat het Latijn gezorgd zou hebben voor extra lange 
omschrijvingen is deels terecht. Er zijn echter ook lange(re) omschrijvingen 
in het Lexicon Frisicum aan te wijzen die erop zouden kunnen duiden dat 
Halbertsma zich ten doel had gesteld om een verklarend woordenboek van 
het Fries te schrijven. Tjalling zou gelijk kunnen hebben wanneer hij zegt 
dat het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en moeite heeft gekost. Dat zou 
onder andere kunnen verklaren dat het Lexicon Frisicum een torso is gebleven, 
ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft gewerkt.
Wat rest, is de vraag of Halbertsma een alternatief had. Buma’s suggestie dat hij 
voor het Fries had moeten kiezen, kan ook achteraf gezien totaal onrealistisch 
worden genoemd. Gezien het feit dat Grimm zelfs het Duits niet geschikt 
achtte voor een internationaal publiek, is het begrijpelijk dat Halbertsma het 
Nederlands voor zijn woordenboek afwees. Hij had voor het Engels kunnen 
kiezen, maar het is de vraag of hij die taal voldoende beheerste. In 1836 was dat 
volgens hemzelf zeker nog niet het geval (Halbertsma, 1836a:35). 




