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7 Artikelstructuur en artikelinhoud

Een artikel in het Lexicon Frisicum bestaat ruwweg uit twee delen: de zogenaamde 
kop en het betekenisgedeelte, waartoe ook de voorbeelden horen. De kop begint 
met het lemma en eindigt bij de eerste betekenisomschrijving. Ik bespreek 
hieronder de verschillende onderdelen van de artikelkop, de betekenisafdeling 
komt aan de orde in hoofdstuk acht, de voorbeelden worden apart besproken 
in hoofdstuk negen. 

7.1 Het lemma en nevenvormen
De lemmata in het Lexicon Frisicum worden of in kapitaal, of in kleine letters 
gegeven. De lemmata in kapitaal bepalen de alfabetische volgorde, de lemmata 
in kleine letters hebben op de een of ander manier een relatie met het 
voorgaande lemma in kapitaal. Een lemma geeft eerst en vooral informatie over 
de spelling en de spelling heeft weer invloed op de ordening van de lemmata. 
Een consequente spelling is in een woordenboek natuurlijk van het grootste 
belang, ook al is het slechts gedeeltelijk alfabetisch geordend, zoals het Lexicon 
Frisicum. Halbertsma ontwerpt zelf, op verzoek van het Friesch Genootschap, in 
1834 een spellingsregeling voor het Fries. Hij benadrukt daarbij, zoals hij ook 
bij andere gelegenheden niet nalaat te doen, de onvolkomenheid die inherent 
is aan elke spelling. Juist daarom heeft hij nooit veel waarde aan welke spelling 
dan ook gehecht (vergelijk Folkertsma 1973). In zijn handschrift Lexicon Frisicum 
A waarschuwt hij op pagina (1R) de gebruikers van het handschrift voor zijn 
spelling van het Fries, waarop ‘geen gewigt moet gelegd worden.’ De reden is 
dat hij ‘gedurende 40 jaren’ telkens in zijn ‘Friesche spelling (wisselde) zonder 
voldoend resultaat’ (gedateerd 24-8-1860). Zelfs de taalbevorderende aspecten 
van een consequente, systematische spelling, die hij zeker wel zag, vergelijk 
Halbertsma (1834a:46), hebben hem niet kunnen aanzetten tot het toepassen 
van een dergelijke spelling, ook niet voor zijn woordenboek. Tjalling noemt in 
het voorwoord de inconsequente spelling terecht een ernstige en onvergeeflijke 
tekortkoming van het Lexicon Frisicum.
Na een lemma volgt een komma. Na de komma kunnen bij lemmata in kapitaal 
nevenvormen in klein kapitaal voorkomen: 

BISIDE, bisíden
BISIUNGE, bisjonge
DRIPE, drape, dræpe, drepe
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Soms wordt een nevenvorm in cursieve kleine letter gegeven: 

AUS, auz, F.b. stillicidium.78

Het is onduidelijk wat s.v. BEAN, bean, cg. faba, pl. beáne (bjenne) met de cursieve 
vorm na het lemma wordt bedoeld.

Een nevenvorm in kleine letter kan ook na de uitspraakinformatie (zie 
hieronder) komen: 

BIGOARJE, (bigoárje) bigorje.

Dat we hier inderdaad met nevenvormen te maken hebben blijkt s.v. BOARSTJE 
(boástje) boárste (boáste), waar van beide vormen uitspraakinformatie gegeven 
wordt. 
S.v. BITHANKJE, (bithantsje) bitaensje verschijnt een nevenvorm om 
onduidelijke reden tussen haakjes. Soms ook wordt de bron van de nevenvorm 
gegeven, bijvoorbeeld het werk van Gysbert Japiks: 

BISJÆN, vb.a. (G.J. besjean)

Een enkele keer verschijnt een nevenvorm bij een lemma in kleine letter, na 
de Latijnse vertaling: 

bisjæn, spectare; bekykje (340)

al is dat misschien eerder een hyponiem, of direct na het lemma:

beánke, beántsje, (bjentsje) n. parva faba79 (209). 

Halbertsma lijkt ook gebruik te maken van de term ‘alias’ om nevenvormen 
aan te geven. Soms na het lemma:

brazem, alias brûs, (broes) (487)

soms na de Latijnse verklaring: 

AK! exclamatio nauseantis, qui infantem putidi quid tractantem increpat. 

78  Het druppelen.
79  Boontje.
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Alias akkela ba! Akkis!80 

en soms na een voorbeeld: 

biderf, n. corruptio. Dær komt biderf oan it lyk, rancere incipit cadaver. Alias 
bidjer81 (244). 

Het lijkt echter waarschijnlijker dat Halbertsma de vormen die via alias 
geïntroduceerd worden, eerder als synoniemen bedoeld heeft dan als 
nevenvormen (zie ook p. 152):

éar-scilen, pl. […]. Alias hwite blibben (114)
bledden, pl. […]. Alias it ruch, vel di flarden (387)
bien-setter, cg. alias lidsetter (251)
boel-huys, Fris. Hol. j. sterfhuys, domus feralis82. Kil. Alias erf-hus (422).

Halbertsma gebruikt overigens ook de termen ‘synonymon’ en ‘synonyma’ om 
synoniemen of bijna (Lat. fere) synoniemen van het lemma aan te geven. Dat 
kan zijn helemaal aan het eind van het artikel, zoals s.v. 

bæds-iggen, pl. (thecæ toralis anguli) asses lignei coassati obtendentes 
ambo latera introitus lecti, quibus cardines forum lecti infixi sunt, et post 
quos tenetur assis solutus tranversus lecti (bæds-planke). Synonyma sunt 
bædscudden vel bædscodden83 (195)

of direct na de Latijnse vertaling: 

blettsje-guód, n. alsine media. Synonyma sunt erf, fugel-krud, hinnebyt84 
(387).

Synoniemen kunnen ook in een andere variant van het Fries zijn:

BROM-TIKE, brum-tike, F.o. scaraboeus mense majo in vicinio 

80  AK! Uitroep van afkeer van iemand die een kind berispt dat iets vies beetpakt. Ook 
wel akkela ba! Akkis! 
81  biderf, n. bederf. Dær komt biderf oan it lyk, het lijk begint te stinken. Ook bidjer.
82  boel-huys, Fri., Holl. j. sterfhuys, sterfhuis. Kil. Ook erf-hus.
83  bæds-iggen, pl. (hoeken van de bedstee) verbonden houten planken die beide zijden 
van de ingang van het bed bedekken, waaraan de scharnieren van de deur het bed vastge-
maakt zijn, en waarachter een losse plank zich dwars over het bed uitstrekt (bæds-planke). 
Synoniemen bædscudden of bædscodden 
84  blettsje-guód, n. vogelmuur. Synoniemen erf, fugel-krud, hinnebyt.

a rtik elst ruct u u r en a rtik elinhou d
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fluminum volans et folia arborum devorans. Synonyma F.o. ekkel-tève, et 
boom-tike, Stür. 22, 46. Nl. mei-kever.
‘n emerke, n. micula; synonyma sunt F.o. jeets, F. et F.o. ‘n spier, ‘n sier, Nl. 
griselke85 (908)

Na de term ‘contracte’ (in verkorte vorm) vinden we soms een vorm die als 
nevenvorm zou kunnen worden beschouwd:

budelje, contracte bulje (boelje) (538)
bileth, n. F.v. imago. Contracte byld (349)

Hoewel in het volgende voorbeeld de nevenvorm eigenlijk de grondvorm is:

dîker, contracte pro diweker (670)

Vaak bevatten lemmata een liggend streepje, waarmee aangegeven lijkt te worden 
dat we te maken hebben met samenstellingen: erke-drank en eárke-pyst (18), of 
afleidingen: ge-éamel, bi-éamelje (16). Voor gebruikers met geen, of een gebrekkige, 
kennis van het Fries, is het aldus gemaakte onderscheid tussen samenstellingen 
en afleidingen niet zonder meer duidelijk. Liggende streepjes kunnen ook tussen 
haakjes na het lemma of de taalaanduiding (zie hieronder) verschijnen: 

ASEKBOK, (á-sek-bôk)
ASKIA, F.v. (aesk-ja)
ASLA, (a-slá)
ASPERA, (a-spé-ra)
ASTONDA, (a-stón-da)
ATWA, (a-twá)

In dit geval gaat het overal om Oudfriese lemmata.

7.2 Uitspraakinformatie
Het artikel EA, éa is een bijzonder artikel, want het betreft hier niet een woord, 
maar een tweeklank. Halbertsma legt uit dat de klemtoon op de e valt en hij 
verduidelijkt dat het dus éa moet zijn en niet eá. Hij besteedt geen aandacht 
aan het hoofdlemma EA. Is dat de vaste spelling? En is ÉA dan misschien geen 
nevenvorm, maar uitspraakinformatie? De gebruiker komt er niet achter. Hij 

85  BROM-TIKE, brum-tike, F.o. een kever die in de maand mei in in de nabijheid van 
rivieren vliegt en boomblaadjes eet. Synoniemen F.o. ekkel-tève, en boom-tike, Stür. 22, 46. 
Nl. mei-kever. ‘n emerke, n. greintje, beetje; Synoniemen F.o. jeets, F. en F.o.’n spier, ‘n sier, Nl. 
griselke.
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wijst er verderop in het artikel op dat de Friezen uit de noordelijk gelegen 
Dongeradelen in plaats van éa vaak æ gebruiken en hij geeft daarbij als 
uitspraakinformatie dat dat uitgesproken wordt als de Franse klank ai in mais 
en taire. In de (vroegere) gemeente Utingeradeel wordt volgens Halbertsma éa 
vervangen door de lange é, maar in de voorbeelden direct daarna schrijft hij de 
[e:] als ê, in êgen en ee, in eek. Halbertsma lijkt hier onderscheid te maken tussen 
een fonetisch element (é) en twee daarmee corresponderende spellingen (ê en 
ee), waarvan je hier zou kunnen zeggen dat de ê blijkbaar in een open lettergreep 
wordt gebruikt en de ee in een gesloten lettergreep. Die aanname klopt echter 
niet. Voordat ik dat aantoon, wil ik laten zien dat in het Lexicon Frisicum 
uitspraakinformatie als regel tussen ronde haken te vinden is. S.v. BOERD, n. 
bûrd, (boed), wordt tussen haakjes bijvoorbeeld aangegeven dat de r niet wordt 
uitgesproken en s.v. born-bergum, (bom-bergum) (411) wordt naast het ontbreken 
van de r in de uitspraak, tussen de haakjes ook assimilatie aangegeven. Soms 
wordt ook van een Engels woord de uitspraak tussen haakjes gegeven, zoals 
s.v. BLÆZ, f. F.b. flamma. […] Ang. blaze (bleez) […] Ang. glad (gled) hilaris. 
Aannemende dat uitspraakinformatie dus tussen ronde haakjes staat, komen 
we bij BIREWLI, (bireewli) en BLEGH, (bleegh) de eerder als spellingselement 
bestempelde ee tegen en dat geldt s.v. Edens (êdens) en EKERKE, n. (êkerke) 
ook voor de ê. In de eigennaam EWERT, cg. (é-wert) wordt de [e:] wel weer 
gegeven als de eerder door mij al fonetisch geïnterpreteerde é. 
Om terug te komen op het artikel EA, éa, Halbertsma vindt blijkbaar de 
mededeling dat de klemtoon op de e valt voldoende, maar voor de niet-
Friesspreker is de uitspraak daarmee zeker niet zonder meer duidelijk. S.v. 
EA, éa zegt Halbertsma expliciet dat de klemtoon niet op de a mag vallen. 
De tweeklank eá bestaat echter wel in Halbertsma´s spelling. Hij geeft met 
het accent op het laatste deel het verschijnsel ‘breking’ aan, waardoor dalende 
tweeklanken veranderen in stijgende tweeklanken. Zo wordt beam /bI.em/ 
(boom) in het meervoud beammen /bjεmn/ (bomen) en naast goate /o.ete/ 
(goot) bestaat goatte /uat/. In Halbertsma’s spellingsysteem is de aan- of 
afwezigheid van breking te herkennen aan respectievelijk het accent op de 
tweede of de eerste letter van de tweeklank. Zo wordt door de spelling van 
het lemma BÉAM aangegeven dat we te maken hebben met een dalende 
tweeklank. Na de betekenisomschrijving geeft Halbertsma het meervoud 
beámmen, met breking, wat nog verduidelijkt wordt door de min of meer 
fonetische spelling bjemmen. Op die manier kunnen lemmata dus informatie 
geven over de uitspraak. Helaas past Halbertsma zijn spelling niet consequent 
toe, in BOEKEN-BÉAM wordt het type tweeklank wel expliciet aangegeven, 
maar in ABEELJE-BEAM weer niet. 
Halbertsma’s spelling geeft vaker aanleiding tot verwarring. De stijgende 
tweeklank /ua/ wordt volgens zijn systeem weergegeven als oá, als in boárre 
(210), each-loárte (64) en hoánne-balken (171). Voor de dalende tweeklank gebruikt 

a rtik elst ruct u u r en a rtik elinhou d
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hij óa, zoals in âf ind óan (30), maar vaker gebruikt hij daarvoor helemaal 
geen accentteken: al-oan (90), BY-OAN, DOARN, (doan, doán), efter-oan (858), 
drink-hoarn (740), BOAL, maar wel weer âfbóalje (407). Verwarrender wordt het 
nog wanneer we zien dat Halbertsma zowel de spelling óa als de spelling 
oa ook gebruikt voor de klank :, zoals in ALJE, óalje86, beán-stoak (209) en 
BALTE, (boalte). S.v. BAL, (boal), cg. pila lusoria, i.e. ‘bal om mee te spelen’, 
geeft Halbertsma na varianten uit andere talen, nl.: ‘F.b. bâl. […]. Ang. ball, Nl. 
bal’, een toelichting op de uitspraak: ‘Fris. et Ang, per a longam; Hol. et Hd. 
per a brevem87.’ De toelichting lijkt erop te wijzen dat ‘(boal)’ inderdaad een 
uitspraakaanwijzing is en dat die, net als in het Engels, als /b:l/ geïnterpreteerd 
moet worden, ook al spreekt Halbertsma van een lange a. Het wordt extra 
verwarrend wanneer we in kolom 442 boal als lemma aantreffen, met als 
nevenvorm bâl: boal, bâl, cg. pila lusoria.
De lange i: wordt gerepresenteerd als î: BAMBIDICH, adj. (bam-bî-dig), 
BIGNIZE, vb.a. (be-gnîze), en als ii BITID, (bitiid), BYS, BÎS, cg. (biis). In het 
laatste geval lijkt de uitspraakaanwijzing alleen te gelden voor de nevenvorm, 
maar s.v. BLYK, n. (bliik) wordt de korte y ook als lang weergegeven. Als laatste 
voorbeeld van Halbertsma’s inconsistente uitspraakaanduidingen bespreek 
ik de tweeklank u.e en de lange u:. Zowel de tweeklank, BIRURD, (biroerd88), 
BOERD, n. bûrd, (boed), hern-boerd, n. (hen-boed) (425), BITHJUNE, (bitsjoene) 
als de lange klank, beán-krud, n. (bjen-kroed) (208), BUGJE, BÛGE, (boege), 
BITJUWGJE, (bitsjoegje) wordt aangegeven met oe. Voor de tweeklank vinden 
we ook û: BIHUDJE, vb.a. (bihûdje). S.v. BOEKEN-BÉAM, […] per ellypsin boek, 
pl. boeken lijkt Halbertsma te beseffen dat zijn systeem tekortschiet. Hij lost 
dat op door tussen haakjes te vermelden dat we hier te maken hebben met een 
‘oe longa.’ S.v. het Oudfriese BOK zegt hij dat het modern Friese boek met ‘oe 
longa’ wordt uitgesproken en het Nederlandse boek met ‘oe brevi.’ Dat de oe dus 
blijkbaar ook voor een korte klank kan staan vinden we bevestigd s.v. beáne-hul, 
cg. (bjenne-hoel) (208), BUTSJE, (boetsje) en DUM, (doem).

7.3 Grammaticale informatie in de artikelkop
In de woordenboeken uit Halbertsma’s dagen is het al de gewoonte om de 
lemmata te voorzien van grammaticale informatie. Moerdijk (1994:123) 
spreekt in verband met het WNT van ‘grammaticale labels’, dat zijn ‘labels 
die de aanduiding van de woordsoort, syntactische functies of morfologische 
kenmerken bevatten.’
In het Lexicon Frisicum wordt bij het overgrote deel van de lemmata een grammaticaal 

86  óalje is waarschijnlijk een nevenvorm en geen uitspraakaanwijzing, vergelijk s.v. 
ALJE, óalje de voorbeeldzin ‘Di katten óalje yn maert.’
87  In het Fri. en Ang. met lange â; in het Holl. en Hd. met korte a.
88  De stomme r wordt hier wel weergegeven.
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label gegeven89, meestal direct na het lemma en eventuele vormvarianten en 
aanwijzingen voor de uitspraak en voor de Latijnse betekenisverklaring of een 
aanduiding van de taal of het dialect waartoe het lemma behoort (Æ, ea, adv. 
semper; ÆCHT, adj. W.o. eximius, probus). Hieronder bespreek ik alle door 
Halbertsma gegeven labels. De Bonth (1998:155) geeft aan dat Moonen 1706, 
Sewel 1708 en Ten Kate 1723 negen woordsoorten onderscheidden: articulus, 
nomen, pronomen, verbum, participium, adverbium, coniunctio, prepositio en 
interiectio. De drie grammatici hebben daar elk hun eigen Nederlandse term 
voor. Voor nomen is ‘naemwoord / naamwoord’ de term die gebruikt wordt. 
Daar valt ook het bijvoeglijk naamwoord onder. Weiland (1805) onderscheidt 
tien woordsoorten, zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, 
voornaamwoord, werkwoord, telwoord, bijwoord, voorzetsel, voegwoord en 
tussenwerpsel (Noordegraaf 1985:211). Bij Halbertsma is ‘bijvoeglijk naamwoord’, 
net als bij Weiland, een aparte categorie. Halbertsma gebruikt voor de labels 
Latijnse benamingen, meestal afgekort.
 
7.3.1 - Zelfstandig naamwoord
Halbertsma geeft hier de woordsoort niet expliciet aan, maar impliciet door de 
afkorting van de genusaanduidingen 

A, cg. literarum prima
alond, n. F.v. insula (2)
ded-eth, m. juramentum verissimum (602)
barûch, f. W.o. feretrum90 (228)

Cg. staat voor communis generis (gemeenslachtig), m. voor masculinum (mannelijk) 
en f. voor femininum (vrouwelijk). Een enkele keer gebruikt Halbertsma fæm. en 
neut. voor f. en n. (ÆB, W.o. fæm. et neut.). S.v. draek [...] diabolus (728) geeft hij 
tussen ronde haken het bepaalde lidwoord di, in plaats van de afkorting cg.
De aanduiding cg. heeft voor verwarring gezorgd bij de bewerkers van het 
Friesch Woordenboek. Waling Dykstra schreef op 7 maart 1892 een brief aan J. 
van Loon over het Friesch Woordenboek (Faber 2003b:194-195): 

Ziehier wat Dr. Murray Bakker mij schreef in Mei 1888. 
“Nei myn ynsjên wol Joast Hiddes by selsstannige namwirden neat wite fen 

89  Na het artikel D heeft Halbertsma in de kolommen 591-600 een aantal woorden 
opgenomen die beginnen met een t. Bij deze woorden is de afwezigheid van grammaticale 
labels eerder regel dan uitzondering (zie ook pagina 198).
90  A, cg. Eerste letter (van het alfabet)
alond, n. F.v. eiland
ded-eth, m. geheel waarheidsgetrouwe eed
barûch, f. W.o. draagbaar/lijkbaar

a rtik elst ruct u u r en a rtik elinhou d
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manlik en froulik. By him binne dy allegj. cg. en n., dat wol sizze: communis 
generis, congenerum = gemienslachtich, allike goed manlik as froulik, al nei’t 
men ‘t wol; n efter in nammewird bitsjut neutrum, onsidich, folút skreaun: 
Nomen substantivum communis generis, congenerum of nomen substantivum 
neutrum. Dr. J.H. Halb. is op dit stik al wer apart lyk as de Firdgumer toer. 
Bolle, boerefeint en boerefaem binne by him cg.. Efter boerman en broekman 
set er lykwol in m, masculinum (manlik). Ik sels meitse ek alle substantiven, 
dy net onsidich binne cg. behalven mantsjes en wyfkes. Bolle, raem, hyngst, 
kening, boer, binne manlik; kou, merrie, boerinne lit ik froulik bliuwe”
Zooverre M.B. - Het is meer voorgekomen dat J.H.H. op het gebied van 
taal en spelling regels voorschreef die hij zelf niet getrouw naleefde. 
Colmjon heeft zich met cg. ook wel eens vergist en evenzoo ik, vooral in 
het begin toen ik nog niet wist wat cg. eigenlijk betekende.

Tjalling Halbertsma beantwoordt op 21 februari 1892 een vraag van Van Blom, 
die ook niet wist wat cg. betekende in het Lexicon Frisicum. Zijn antwoord is tevens 
voor Van Loon bedoeld (Hoekema 1971:152). Tjalling zegt dat hij en zijn collega’s 
Sijmens en Van Helten niet anders weten dan dat dit moet zijn, ‘communis 
generis.’ ‘Ik onderstel’, schrijft Tjalling, ‘dat wij hier met eene vergissing van 
mijnen vader te doen hebben en ben van oordeel, dat er bij de bewerking van 
het lexicon met dat cg. maar geene rekening moet worden gehouden.’ Maar 
Hoekema (1971:152) denkt dat Halbertsma heel goed heeft geweten wat hij deed 
toen hij de Friese substantieven volgens het ‘grammatikale slachte yndeelde 
yn it-wurden (n.) en de-wurden (cg.). Mei dat ‘cg.’ het er sonder mis oanjaen 
wollen dat it forskil yn it lidwurd tusken manlike en froulike wurden al lang 
fordwoun en de pronominale oantsjutting in stikhinne gearfallen wie.’
Hoekema’s veronderstelling is correct. Halbertsma zegt in 1865, in zijn 
bespreking van Bendsens Noord-Friese grammatica dat ‘Het Rizumer 
dialect [...] het geslacht, dat de ouden aan ieder substantivum toekenden, 
bewaard (heeft)’, terwijl ‘het Nederlandsch en het Land-Friesch [...] slechts 
het onderscheid tusschen neutra en communis generis (bewaarde)’ en dat 
‘het Engelsch alle onderscheid in dezen sedert lang verspeeld heeft.’ In het 
Nederlands onderscheidt het artikel volgens Halbertsma ‘geen masc. van 
fæmin., en ofschoon de geslachtslijsten aan elk subst. zijn bijzonder genus 
toekennen, en den genitivus diensvolgens declineren met des of der, zoo bestaat 
dat onderscheid tegenwoordig nergens dan op papier; de taal zelve heeft dat 
onderscheid, ook in het dagelijksch gesprek der meest beschaafde menschen, 
verloren.’ De Nederlander die het geslacht van een zelfstandig naamwoord wil 
weten, ‘weet het niet als de Rizumer uit het taalinstinkt, dat in hem spreekt, 
maar uit de geslachtslijsten van Hoogstraten of Siegenbeek, welke hij opslaat’ 
(Halbertsma 1865a:425-426). Een aantekening in LFB:1 (tweede nummering), 
namelijk: ‘mf=cg.=communis generis’ maakt nog eens duidelijk dat Halbertsma 
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in het geval van substantieven die het lidwoord de bij zich hebben, bewust voor 
de aanduiding cg. heeft gekozen. Halbertsma heeft zijn observatie betreffende 
het moderne Fries, door hem ‘Land-Friesch’ genoemd, doorgevoerd in het 
Lexicon Frisicum. Substantieven uit het contemporaine (dialectische) Fries krijgen 
de geslachtsaanduiding cg. of n. Hij wijkt daarmee af van het WNT, dat de 
zelfstandige naamwoorden verdeelt in ‘mannelijk (m.), vrouwelijk (vr.), onzijdig 
(onz.) of gemeenslachtig (gemeensl.)’ (Moerdijk 1994:49). De term gemeenslachtig 
doet denken aan Halbertsma’s communis generis, al is er wel een verschil: 
‘Gemeenslachtig’ staat in het WNT niet alleen tegenover ‘Onzijdig’, maar ook 
naast ‘Mannelijk’ en ‘Vrouwelijk’ (bijvoorbeeld voor een woord als deskundige).
Niet-onzijdige substantieven uit oudere taalfasen of uit Friese varianten waar het 
onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk (volgens zijn bronnen) kennelijk 
werd of wordt gemaakt, verdeelt Halbertsma in mannelijk: æsk-bult, m. W.O. 
acervus cinium (26) en vrouwelijk: aftskip, f. F.v. conditio legitima91 (13). 
Waling Dykstra heeft in bovenstaande brief al laten zien dat de gebruiker niet 
blind kan varen op Halbertsma’s geslachtsaanduidingen. In de door Dykstra 
aangehaalde brief van Murray Bakker vinden we daarvan het voorbeeld broekman, 
dat de geslachtsaanduiding m. bij zich heeft. Met boerman, dat in dit verband 
ook wordt genoemd, bedoelt Murray Bakker waarschijnlijk bur-man, m. F.v. civis 
municipii. Dat is echter geen goed voorbeeld, want bur-man (559, 562) is Oudfries 
en daarom past de geslachtsaanduiding m. perfect in Halbertsma’s systeem. Dat 
systeem is door Murray Bakker duidelijk niet als zodanig herkend.
Verzamelnamen, enkelvoudige zelfstandige naamwoorden die verwijzen naar 
een meervoudig begrip, worden in het Lexicon Frisicum aangeduid met collectivum, 
collective of collect, meestal in combinatie met de geslachtsaanduidingen cg. of n.:

DIK, n. collectivum, densa foliola crescentis taraxici in pratis
barn-hout, n. collective, ligna, faces, instrumenta lignea ignis in foco (185)
EUNJER, n. collect. hermoes, equisetum palustre, alias quadernaet92

Consequent is Halbertsma niet, want blâuwe turf (383) wordt als collectivum 
aangemerkt, terwijl bij baggeler-turf (158) slechts de aanduiding cg. wordt 
gegeven. Halbertsma vergist zich wanneer hij affear, (aldfear) [...], majores, 
proavi (voorouders, voorgeslacht), als collectivum aanduidt (78). S.v. BLED, n. 
folium arboris vel floris; leaf autem arundinis et frumenti93, geeft Halbertsma 
het mogelijke gebruik als collectivum (gebladerte) niet aan.

91  æsk-bult, m. W.o. een hoop as; aftskip, f. F.v. wettelijk gehuwde staat.
92  DIK, n. collectivum, opeengepakt gebladerte van paardenbloem in weilanden. 
barn-hout, n. collective, stukken hout, aanmaakhout, houten voorwerpen gebruikt voor vuur 
in een haard. 
EUNJER, collectivum moeras-paardestaart (plant), ook: quadernaet.
93  BLED, n. blad van boom of plant; leaf echter van riet en graan.
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In het Lexicon Frisicum worden zelfstandige naamwoorden ook in het 
meervoud gegeven, met daarbij de afkorting pl. Het gaat dan om zelfstandige 
naamwoorden die altijd of gewoonlijk in het meervoud worden gebruikt:

âlden, pl. parentes (76)
am-beyen, pl. hæmorrhroides (95)
babbele-gûchkes, pl. sannionis actus94 (141)

maar ook om zelfstandige naamwoorden waarvan niet duidelijk is waarom de 
meervoudsvorm als lemma is gegeven:

bánen, pl. segmenta panni integri oblonga
bjen-struken, pl. fabarum frutices (374)
syl-diken, pl. aggeres in utraque ripa cingentes canalem95 (656)

Bern (kind, kinderen) is één van de paar Friese woorden die geen meervouds-
uitgang hebben. Halbertsma geeft dat in het Lexicon Frisicum zo aan: 

BERN, n. (bén) infans, pl. bern. 

S.v. berns-bern (180) geeft Halbertsma dat impliciet aan door pas achter de 
Oudfriese vorm bern-bern ‘sing. et plur.’ toe te voegen. S.v. broars-bern (kinderen 
van broer) (522) wordt weer wel aangegeven dat het tweede lid enkelvoud 
en meervoud kan zijn (broars-bern, pl. et sing. fratris liberi). S.v. boal-koerren 
(442) wordt impliciet aangegeven dat dat een meervoudsvorm is door ook de 
enkelvoudsvorm te vermelden (boalkoerren, sing. boal-koer). S.v. hynzer, hynder 
(675) vermeldt Halbertsma ‘sing. et pl. equus, equi.’ In het Middelfries, jongste 
vindplaats 1712, komt hynzer enkele keren als meervoud voor. In het moderne 
Fries kennen we dat niet meer. Het WFT heeft hynzer, hynder uit het Lexicon 
Frisicum overgenomen, echter zonder de opmerking van Halbertsma over 
het meervoud. Halbertsma gaat er s.v. hynzer, hynder van uit dat etymologisch 
gezien het laatste deel van hynzer, hynder teruggaat op dier. Dier komt in de 
negentiende eeuw ook in het meervoud voor, cf. het volgende citaat uit 1896: 
‘De wylde djier wirde ek wol ris tamme.’ 
Enkele malen zijn de aanduidingen dim., n. dim., n. diminut. of n. diminutivum 
gebruikt om aan te geven dat het lemma een verkleinwoord is:

94  Gedrag van een hansworst.
95  bánen, pl. stukken uit een lange doek
bjen-struken, pl. struiken van bonen
syl-diken, pl. wallen die een zijl aan beide kanten omringen
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boecilce, n. F.v. dim. libellus (432)
bancilce, n. diminut. scamnum pusillum (178)
bjirke, n. diminutivum; notat dulcedinem potus96 (236)

Bij bryke, n. diminut. (506) en düweltsje, n. dim. (800), beide zonder vertaling of 
toelichting, gaat het om kindertaal, of taal die tot kleine kinderen gesproken 
wordt. Niet alle als verkleinwoord opgenomen lemmata worden als zodanig 
aangegeven:

aike, n. parvum ovum (70)
begine-tutke, n. (be-gi-ne-tüüt-ke) beguinæ osculum97 (159)

Halbertsma (1865a:419) constateert dat ‘het verbum, zoodra het substantivum 
wordt, of substantive geheel op zich zelven staande gebezigd wordt, de gerundiale 
n achter zich opneemt.’ Hij geeft als voorbeeld by swerren, flockjen, beestige bjealgerije, 
‘waar twee substantive genomene verba en één substantivum als soortgelijken 
naast elkander staan.’ Halbertsma heeft dergelijke gesubstantiveerde 
werkwoorden in het Lexicon Frisicum ook als lemma opgenomen (drinken, n. 
potio (738)), meestal in samenstellingen en afleidingen:

barge-biten, n. ludus versus in litem vel pugnam (152)
hals-brekken, n. opus vel tentamen vitæ periculi plenum (503)
BYWÆZEN, n. præsentia98

7.3.2 - Bijvoeglijk naamwoord en bijwoord
Bijvoeglijke naamwoorden worden in het Lexicon Frisicum aangeduid met de 
afkorting adj.: ÆNG, éang, adj. pavidus, timens; eárnstich, adj. serius99 (119). Veel 
bijvoeglijke naamwoorden kunnen ook fungeren als bijwoord, in het Lexicon 
Frisicum aangegeven met adv. Halbertsma geeft dat op verschillende manieren 
aan:

bihoorlik, adj. adv. F.u. conveniens, ut decet (271)
diwelommen, adj. et adv. diabolicus, vehemens, modum excedens (671)

96  boecilce, n. F.v. dim. boekje
bancilce, n. diminut. klein bankje
bjirke, n. diminutivum; duidt het genot van een drankje aan
97  aike, n. klein ei.
begine-tutke, n. (be-gi-ne-tüüt-ke) kus van begijn.
98  barge-biten, n. spel dat op ruzie of vechten uitdraait.
hals-brekken, n. werk of oefening vol levensgevaar.
BYWÆZEN, n. aanwezigheid.
99  ÆNG, éang, adj. bang, bevreesd; eárnstich, adj. ernstig.
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AMPER, adj. acidulus, adv. vix ac ne vix quidem100

In het laatste voorbeeld wordt voor het bijvoeglijk naamwoord een andere 
betekenis (zuur) gegeven dan voor het bijwoord (ternauwernood, bijna). S.v. 
ÆCHT vertaalt Halbertsma slechts het bijvoeglijk gebruik van het lemma en 
geeft hij na de afkorting adv. met voorbeelden het bijwoordelijk gebruik aan:

ÆCHT, adj. W.o. eximius, probus. Dait hat æcht gôder. Adv. Dait schip kan 
æcht sil, [...]. F. Dat scip ken echt sile [...]. F. Echt moai [...]; echt kâld101

Met het aangeven van mogelijk bijwoordelijk gebruik is Halbertsma niet 
consequent. AKELIK, [...] dolendus, horribilis en AF-[GRYSLIK] vel AU-GRYSLIK, 
[..] horribilis zijn volgens Halbertsma beide bijvoeglijke naamwoorden, terwijl 
uit de voorbeelden die hij geeft duidelijk blijkt dat ze ook gebruikt kunnen 
worden als bijwoord, cf. ‘It is akelige kâld’ en ‘It is augryslike kâld.’ Halbertsma 
geeft het bijwoordelijk gebruik van BYSUNDER, adj. extraordinarius aan in 
een apart artikel: bysundere, adv. It is bysundere myld (353). Het lemma is hier 
in verbogen vorm gegeven.
Halbertsma vermeldt soms dat een bijvoeglijk naamwoord als lemma in de 
vergelijkende trap en/of in de overtreffende trap staat

BETTER, adj. comp. melior; better, compar. melior. superl. bæst optimus 
(155)
boppeste, adj. superl. altissimus (458)
befterste, Saterl. superl. [...] ibidem102 (212)
efterste, adj. superl. [...] ultimus (861)
jerder, comp. adj. êr, prius, maturius. Ags. æror. Ags. ærra, superl. erost103 
(922)

Het WNT onderscheidt binnen de bijvoeglijke naamwoorden attributief 
(Attrib.) en predicatief (Praed.), of predicatief-attributief (Praed.-attrib.) gebruik 
(Moerdijk 1994:123). In het Lexicon Frisicum komen die labels niet voor.
Eén keer geeft Halbertsma op de plaats waar we de woordsoortaanduiding mogen 

100  bihoorlik, adj. adv. F.u. behoorlijk, naar behoren.
diwelommen, adj. et adv. duivels, hevig, bovenmatig.
AMPER, adj. een beetje zuur, adv. amper en zelfs dat niet.
101  ÆCHT, adj. W.o. voortreffelijk, flink.
102  Befterste komt in het Lexicon Frisicum na BEFTA, adv. Saterl. post.
103  BETTER, adj. comp. beter; better, compar. beter. superl. bæst best.
boppeste, adj. superl. hoogste, bovenste.
efterste, adj. superl. laatste, achterste.
jerder, comp. adj. êr, eerder, vroeger. Ags. æror. Ags. ærra, superl. erost.
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verwachten aan dat het lemma een meervoudsvorm in de tweede naamval is 
(allera, alra, F.v. gen. pl., omnium104 (86)). De woordsoort zelf noemt hij niet.

7.3.3 - Voornaamwoord
Halbertsma heeft slechts enkele voornaamwoorden als lemma in het Lexicon 
Frisicum opgenomen. Als persoonlijk voornaamwoord vinden we ER, pronomen 
masc. ille. S.v. DOU wordt de woordsoort niet gegeven. Hij geeft hierbij de 
genitief fen dy, en hij noemt als datief en accusatief de vorm dy en als meervoud 
jimme. Dy (648) en DIZZE zijn opgenomen als ‘pronomen demonst.’ en ‘pron. 
demonst.’ S.v. DIZZE vermeldt hij dat dat mannelijk en vrouwelijk (‘m. et f.’) 
kan zijn. Ook noemt hij s.v. DIZZE het onzijdige dit en ‘relative ad prævium 
substantivum, vel interrogative’ ditte105. Van dat (672) zegt Halbertsma ‘solute et 
relative positum intendit notionem’106, met als voorbeeld jimme bineideelje ind 
dat jimme broárren. ELTS, [...] unusquisque107. F.v. ellic, Ags. ælc, Nl. elk, is bij 
Halbertsma een bijvoeglijk naamwoord.

7.3.4 - Voorzetsel
In het Lexicon Frisicum wordt de afkorting præp. gebruikt voor voorzetsels die 
als lemma opgenomen zijn:

ÆUN, præp. F.b. F. oan, ad; 
BY, F.v. bi, præp. apud
EFTA, eft, præp. F.v. post108

Het Oudfriese bifara kan volgens Halbertsma zowel voorzetsel als bijwoord 
zijn:

BIFARA, præp. adv. F.v. ante (tempus.)109

BI-NJUNKEN is bij Halbertsma een bijwoord, terwijl uit het voorbeeld ‘Di widze 
stiet biniunke it græf ’ toch blijkt dat binjunken ook een voorzetsel kan zijn. AFTA, 
F.v. efta, eft, post, a tergo110 heeft geen woordsoortaanduiding gekregen.

104  allera, alra, F.v. gen. pl., van alle(n).
105  Verwijzend naar het voorgaande znw. of vragend gebruikt] ditte.
106  Zowel zelfstandig gebruikt als verwijzend naar een ander zinsdeel versterkt het de 
betekenis
107  Een ieder.
108  ÆUN, præp. F.b. F. oan, aan; 
BY, F.v. bi, præp. bij.
EFTA, eft, præp. F.v. na.
109  BIFARA, præp. adv. F.v. voor (in de tijd).
110  AFTA, F.v. efta, eft, na, achter.
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7.3.5 - Lidwoord
De afkorting art. wordt in het Lexicon Frisicum gebruikt voor de als lemma 
opgenomen lidwoorden. We vinden die afkorting twee keer, één keer voor het 
Oudfriese DA, tha, waarbij wordt aangegeven dat het bij meervoudsvormen 
van mannelijke, vrouwelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden kan 
worden gebruikt: ‘art. plur. m. f. n.’ S.v. DI, de, het modern Friese lidwoord, 
geeft Halbertsma aan dat we te maken hebben met een bepaald lidwoord, 
te gebruiken bij mannelijke en vrouwelijke zelfstandige naamwoorden: ‘art. 
definit. masc. et fæm.’ Halbertsma noemt hier niet de mogelijkheid om het 
bepaalde lidwoord bij meervoudsvormen te gebruiken. Folkertsma (1973:176) 
merkt op dat Halbertsma’s spelling er niet moderner op geworden is: ‘It 
lidwurd (in de Mattheus-vertaling van 1858, AD) is no allinne as di stavere.’ 
Folkertsma voegt daar aan toe dat die spelling volgens het Lexicon Frisicum ‘like 
ûnkrekt wie as de.’ Folkertsma doelt hier waarschijnlijk op het artikel DI, de, 
waar Halbertsma in een tussen haakjes geplaatste opmerking zegt dat de met 
een eigenaardige klank tussen i en e uitgesproken wordt en dat daarom de 
oude Friezen twijfelen tussen de en di (sono indistincto et inter e et i medio, 
unde F.v. vacillant quoque inter de et di). In het Lexicon Frisicum worden di en 
de doorelkaar gebruikt, soms zelfs in één voorbeeldzin: Hwa ken di steárren yn 
de héage loft âféagje, maar di wordt aanmerkelijk vaker gebruikt dan de.
Halbertsma behandelt het onbepaalde lidwoord in, zonder dat overigens zo te 
noemen, s.v. EN (ên) F.v. unus, ex an, idem. [...] F. ien, en vel in, ‘n. Daarnaast 
komt het aan de orde bij het Noord-Friese A:

A, F.b. per apocopen pro an, ut Angli. A man, Ang. a man; à kerl, Ang. a 
churl, sed notione diversa; à fent, F. ‘n feint, Ang. a young fellow, cætera. 
Eandem apocopen patiuntur fere omnia infinitiva Frisica, tum vetera, 
tum hodierna. Ags. an, Ang. one; F.v. an, ên, F. ien, unus; Ang. a ex an, F. 
‘n ex ien, vicem articuli indefinitivi præstant; Ang. F.b. a man, F. ‘n man, 
[...]. - Pro an, in, ad, super, F.v. frequentant a: a himile end a erthe in coelis 
et in terra111

7.3.6 - Werkwoord
Halbertsma (1865a:419), hierboven al aangehaald, zegt terecht dat de ‘zuivere 
infinitivus’ altijd ‘zonder n finalis’ is, terwijl het ‘gerundium met die n is.’ 
Halbertsma begrijpt dan ook niet dat Epkema, ‘in zijn woordenboek op G. 

111  A, F.b. door apocope in plaats van an, zoals Engels A man, Ang. a man; à kerl, Ang. a 
churl, maar met een andere betekenis; à fent, F. ‘n feint, Ang. a young fellow, enz. Dezelfde 
apocope ondergaan haast alle Friese infinitieven, zowel in het oude als in het huidige Fries. 
Ags. an, Ang. one; F.v. an, ên, F. ien, unus; Ang. a uit an, F. ‘n uit ien, vervullen de rol van 
onbepaald lidwoord; Ang. F.b. a man, F. ‘n man, [...]. - In plaats van an, in, bij op vertoont 
Oudfriies vaak a: a himile end a erthe in coelis et in terra.
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Japix, de verba steeds als gerundia en nooit als infinitiva heeft aangegeven [...] 
niettegenstaande hij zelf heeft erkend, dat de infin. achter zich eene n bekomt, 
wanneer er vooraf gaat to, en wanneer de infin. als substantivum gebruikt 
wordt: b. v. to libjen, it libben, of libjen’112. In het Lexicon Frisicum eindigen als 
lemma opgenomen werkwoorden altijd op –e, met uitzondering natuurlijk 
van werkwoorden als AFDWAN en AFGÉAN. Voor het werkwoord gebruikt 
Halbertsma in het Lexicon Frisicum de afkorting vb., verbum:

BAGA, vb. F.v. jactare
BILOMMERJE, vb. obumbrare, obnubilare113

Regelmatig geeft Halbertsma met vb.a en vb.n. aan of het om respectievelijk 
een overgankelijk werkwoord gaat of om een onovergankelijk werkwoord, 
waarbij de afkortingen staan voor verbum activum en verbum neutrum:

âfbrekke, vb.a. destruere (503)
del-komme, vb.n. descendere114 (604)

In het WNT en in Weilands woordenboek (1799) worden de termen ‘bedrijvend 
werkwoord’ en ‘onzijdig werkwoord’ gebruikt voor respectievelijk overgankelijk 
en onovergankelijk werkwoord115. In de derde editie van Weilands Nederduitsch 
Letterkundig Woordenboek (1845), niet meer door Weiland zelf uitgegeven, worden 
die termen nog steeds gebruikt. Epkema (1824:LXII) noemt in het voorwoord 
op zijn woordenboek ‘bedrijvende, lijdende, onzijdige’ werkwoorden, waarbij 
hij opmerkt ‘dat vele W-W. bedrijvende en onzijdig tevens zijn.’ Eén keer gebruikt 
Halbertsma de afkorting vb. transit:

BILYE, vb. transit. propter culpam suam vel aliorum pati116

Soms geeft hij impliciet aan dat we te maken hebben met een overgankelijk 
werkwoord door tussen haakjes een lijdend voorwerp toe te voegen:

112  Halbertsma beklaagt zich erover dat Richthofen in zijn Oudfries woordenboek ‘al 
onze Land-Friesche verba, op Epkema’s gezag, in gerundio heeft aangehaald.’
113  BAGA, vb. F.v. gooien.
BILOMMERJE, vb. overschaduwen.
114  âfbrekke, vb.a. afbreken.
del-komme, vb.n. naar beneden gaan.
115  Het WNT gebruikt ook nog de term absoluut, afgekort tot abs., voor een overgankelijk 
werkwoord dat ‘in dezelfde betekenissfeer ook zonder object kan voorkomen (vgl. het ge-
bruik van voeden in Zij voedt haar kind zelf en Het is tijd om te voeden’ (Moerdijk 1994:50).
116  BILYE, vb. transit. door zijn eigen of andermans schuld iets moeten bezuren.

a rtik elst ruct u u r en a rtik elinhou d



122 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

efter-nei-blaeye, (immen) vb. pone aliquem linguam exserere ludibrio117 
(378)

Wanneer een werkwoord zowel overgankelijk als onovergankelijk kan zijn, 
geeft Halbertsma dat aan met vb.a. et n.:

AFBARNE, vb.a. et n. [...] comburere, comburi totus quantus118

S.v. daegje, vb.n. diescere (609), geeft Halbertsma echter alleen aan dat dit 
werkwoord onovergankelijk is. In de tweede betekenis, ‘Diem ponere, 
constituere’ (een dag/datum bepalen) is daegje evenwel overgankelijk, zoals ook 
blijkt uit het voorbeeld dat bij deze betekenis gegeven wordt: ‘immen foár it 
riúcht daegje.’ Halbertsma laat het aan de gebruiker over om die conclusie te 
trekken, de aanduiding vb.a. ontbreekt.
Wederkerende werkwoorden duidt Halbertsma niet aan met verbum reflexivum, 
zoals we zouden verwachten, maar met vb. relat., relat. vb. en vb. relativum:

BIKROADGJE, bikrodje, vb. relat.
déa’-laitse, Hind. da’-lakje, relat. vb. rumpi risu (628)
déa’-screppe (him), vb. relativum, sese nimio labore exani[ma]re119 (629)

In het laatste voorbeeld voegt Halbertsma tussen haakjes het wederkerend 
voornaamwoord him toe, soms is dat ook de enige aanwijzing dat we te maken 
hebben met een wederkerend werkwoord:

BIMURTJE (him) F.o. sese inepte irretire alienis rebus
forbrekke (him) sese frenare120 (503)

Hij geeft ook wel in de voorbeelden aan dat een werkwoord wederkerend 
gebruikt kan worden: 

BIDWAEN, vb.a. peragere, [...] -Relative, him bidwaen;
oerarbeidje, v.n. ultra diei pensum laborare. Relativ him oerarbeidje121 (116)

117  efter-nei-blaeye, (immen) vb. naar iemand de tong uitsteken, ten hoon.
118  AFBARNE, vb.a. et n. [...] geheel en al branden of doen branden.
119 déa’-laitse, Hind. da’-lakje, relat. vb. zich te barsten lachen.
déa’-screppe (him), vb. relativum, zichzelf door teveel werk uitputten.
120  BIMURTJE (him) F.o. zich op ongepaste wijze met andermans zaken inlaten.
forbrekke (him) zichzelf beteugelen.
121  BIDWAEN, vb.a. ten einde brengen, [...] Refl. him bidwaen; 
oerarbeidje, v.n. meer werk verrichten dan de dagtaak. Refl. him oerarbeidje.
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S.v. BISTIETTE, bistjitte, vb.a. [...] zegt Halbertsma dat dat werkwoord ook 
met him voor kan komen: ‘cum him, se, him bistjitte.’ S.v. BISERJE, biserje, 
biséarje, vermeldt Halbertsma dat dit regelmatig als wederkerend werkwoord 
voorkomt: ‘plurimum relative.’ Vaak blijkt slechts uit de bijbehorende 
voorbeelden dat een werkwoord wederkerend is of kan zijn:

ynbyldje, vb.a. opinari, fingere animo et cogitatione. Domenys ind scoálmasters 
byldje hjar ien bülte yn (250)
BITIMME, vb.a. Saterl. him betimme, se compescere
BIPISJE, vb. a. permingere quid vel quem. It bern bipisset him, infans se 
permingit122

Het is niet duidelijk waar Halbertsma de term verbum relativum vandaan heeft. 
De term betrekkelijk werkwoord is in Halbertsma’s tijd wel gebruikt, maar niet 
voor reflexieve werkwoorden, vgl. de definitie van ‘Wederkeerig werkwoord’ in 
het WNT: 

Werkwoord dat gebruikt wordt in verb. met het wederkeerig 
voornaamwoord elkaar. Ook wel betrekkelijk of reciprook werkwoord 
genoemd

Het WNT geeft daar twee citaten bij: 

Verbe Reciproque. Betrekkelyk Werkwoórd, janssens Fransche Spraek- 
en Spelk. 115 [1775]. Reciproke werkwoorden ... die eene wederkeerige 
handeling tusschen twee of meer personen aanduiden, en dus, meer 
dan de reflexieve, aanspraak hebben op de benaming van wederkeerige 
werkwoorden [...], brill, Holl. Spraakl. 514 [1846]

Halbertsma noemt ængje (17) een vb. impersonale, een onpersoonlijk werkwoord. 
Die aanduiding wordt ondersteund door het subjectsloze voorbeeld dat s.v. 
ængje wordt gegeven: ‘Mi eanget for it râbjen fen di lie’, timeo maledicentiam 
hominum’ (ik ben beducht voor de kwaadsprekerij van de mensen). Het enige 
andere werkwoord dat in het Lexicon Frisicum onpersoonlijk wordt genoemd 
is BINYE, dat bij Halbertsma zelfs een ‘vb. impersonale relativum’ is. Hij 
heeft blijkbaar it en my in de volgende voorbeelden als respectievelijk een niet 
verwijzend voornaamwoord en een wederkerend voornaamwoord opgevat:

122  ynbyldje, vb.a. van mening zijn, een beeld in de geest en de gedachte vormen.
BITIMME, vb.a. Saterl. him betimme, zich inhouden.
BIPISJE, vb. a. iets of iemand bewateren. It bern bipisset him, het kind bewatert zich.
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It binyt di minscen dat di Ingelscen ind Franscen sokke gréate buiskes 
binne
It binyt my altiden dat ien man bang wæze ken foár ien man
It scil my binye, hwa baes wirdt, di man oaf it wiif?

S.v. bifalle (257) tekent Halbertsma aan: ‘cum dativo’ (met de datief ) en hij geeft 
daarbij de voorbeeldzin ‘Us faem is nat moai, mar hia bifalt us oars bæst yn it 
gebruk.’ 
Enkele werkwoorden die uitgaan op –elje en –erje worden door Halbertsma 
frequentativum genoemd:

biddelje, vb. frequentativum, frequenter precari, i.e. mendicare, stipem 
cogere (242)
bibberje, vb.n. frequentativum, tremere [...]123 (239)

Een paar keer geeft hij aan van welk werkwoord het frequentativum is gevormd:

baggelje, forma frequentativa vb. simplicioris bagje (158)
bilegerje, vb.n. frequentativum vb. bilega (291)
BISIPERJE, vb.a. et n. lente et minutim cadente aqua suffundi; vb. 
frequentativum ex forma simplici F.v. besipa; bismirkje, vb.a. freq. vb. bismîre124 
(345)

S.v. BABBELJE vermeldt Halbertsma niet dat het om een frequentatief werkwoord 
gaat, terwijl hij s.v. biggelje, vb.n. frequenter edere partum porcellorum; vomere 
(262), impliciet, dat wil zeggen via de betekenisomschrijving, namelijk ‘telkens 
biggetjes baren; braken’, aangeeft dat dat een frequentatief is.
Vijf maal geeft Halbertsma aan dat het lemma een deelwoord is. Bij dwaende 
geeft hij slechts de algemene aanduiding ‘part.’, i.e. participium (805). S.v. DRIND 
gebruikt hij de afkorting ‘perf. part.’, perfecti participium, oftewel voltooid 
deelwoord, en Bikoft (276), BOUN en BUN noemt hij ‘pf.p.’, idem. BOUN en BUN 
zijn spellingsvarianten. In beide artikelen geeft Halbertsma aan dat het lemma is 
afgeleid van het werkwoord bine, waar hij de lezer ook naar verwijst.
S.v. BOEK wordt vermeld dat dat de verleden tijd is van het werkwoord bakke: ‘pf. 
verbi bakke.’

123  biddelje, vb. frequentativum, vaak bidden, d.w.z. bedelen.
bibberje, vb.n. frequentativum,trillen.
124  BISIPERJE, vb.a. et n. langzaam en beetje bij beetje overgoten worden door vallend 
water; vb. frequentativum uit de ongelede Oudfri. vorm besipa; bismirkje, vb.a. freq. vb. bi-
smîre
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7.3.7 - Tussenwerpsel
Het Lexicon Frisicum bevat drie lemmata met de aanduiding interjectio, van 
de laatste twee zegt Halbertsma dat die respectievelijk walging en aansporing 
uitdrukken:

AY, interjectio, ita
BA! interjectio fastidientis
halá! incitantis interjectio (824)

7.3.8 - Voegwoord
Het enige lemma dat in het Lexicon Frisicum als voegwoord wordt aangeduid is 
het Friese equivalent van Nederlands ‘ook’: EAK, (eák, jek) eek, iik, conj. etiam. 
De Oudfriese vorm AK wordt benoemd als bijwoord: AK, adv. F.v. etiam.

7.3.9 - Eigennaam
In het Lexicon Frisicum gebruikt Halbertsma voor mannelijke voornamen de 
afkortingen n.p.v., n. p. v., n. p. viri, n.p. viri, die gelezen moeten worden als nomen 
proprium viri en voor vrouwelijke voornamen: n.p. fem, n.p.f., die gelezen moeten 
worden als nomen proprium feminae:

ÆGLE, Ags. n. p. viri
bote, n.p.v. (212)
bape, n.p.f. (417)
BLIKE, blîke, n.p. fem.

Geslachtsnamen komen als lemma voor met n. patronymicum en n. patron:

ALUWA, n. patronymicum
balkema, n. patron. (172)
ballama, n. patron. (172)
bantema, Beintema, n. patronymicum. (178)

S.v. botnia, n. patronymicum (469), voegt Halbertsma toe dat dat de geslachtsnaam is 
van ‘gentis nobilis’ (een adelijk geslacht). De als lemma opgenomen plaatsnamen 
hebben geen woordsoort bij zich, maar een (encyclopedische) toelichting of 
vertaling:

bird, nomen trium villarum rusticarum ad ripam sulci aquarii in boreali 
vicinio urbis Workumi (319)
BODELSWART, urbs antiqua Frisiæ
BREMEN, urbs Brema
BRESTED, urbs Frisica apud littus occidentale Sleswicæ
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DOKKUM, nomen urbis antiquissimæ Frisiæ sæculo octavo notatæ 
Bonefacii cæde125

7.3.10 - Telwoord
Halbertsma geeft één keer een telwoord het label num. mee (DARTIEN, 
num. (dattien) F.u. tredecim). AN, F.b. unus; EN (ên) F.v. unus; earste, primus 
(828); Trye. Lat. tres en ELLEVA, elleve, F.v. undecim hebben allemaal geen 
woordsoortvermelding. DUZEND, cg. et n. F.u. mille, numerus millenus, wordt 
in het Lexicon Frisicum alleen als een zelfstandig naamwoord gegeven.

7.3.11 - Uitgang
Halbertsma vermeldt bij twee lemmata het grammaticale label terminatio, 
namelijk s.v. ENS en EDE. –ede. Beide keren geeft hij de woordvormende 
eigenschappen van de betreffende uitgang aan. ENS is een ‘terminatio 
substantivorum quæ formantur ex adjectivis’ (‘ex. gr. di fierens, longinquitas, 
ex fier, longinquus126 [...] cg.’). EDE. –ede komt voor in het dialect van 
Hindelopen, het is een ‘terminatio adjectivalis, formâ præteriti participii’ (‘Ex. 
gr. blomme, flos, blommede dôk’127). Andere uitgangen zijn in het Lexicon Frisicum 
niet als lemma opgenomen. Halbertsma noemt in een aantal artikelen nog 
wel uitgangen die als lemma in het woordenboek hadden kunnen worden 
opgenomen, zoals –(h)aftich, de Noord-Friese infinitiefuitgang –an, de Noord-
Friese/Friese infinitiefuitgang –i/–je en de meervoudsuitgang –en.

7.4 Paradigmavormen

7.4.1 - Paradigmavormen van werkwoorden
In het Lexicon Frisicum worden van bepaalde werkwoorden paradigmavormen 
gegeven. Daarbij is de onregelmatige vervoeging van de betreffende 
werkwoorden waarschijnlijk wel een criterium geweest, maar we vinden ook 
regelmatige werkwoorden waarvan paradigmavormen worden gegeven. 
In enkele gevallen volgt het paradigma direct na de woordsoortaanduiding:

125  bird, naam van drie plattelandssteden aan de kust van de [binnenzee] ten noorden van 
de stad Workum.
BODELSWART, oude stad in Friesland.
BREMEN, de stad Bremen.
BRESTED, Friese stad aan de westkust van Sleeswijk.
DOKKUM, naam van een zeer oude stad in Friesland, bekend van de moord op Bonifatius 
in de achtste eeuw.
126  ENS is een uitgang van zelfstandige naamwoorden, gevormd uit bijvoeglijke naam-
woorden (b.v. di fierens, verte, uit fier, ver [...]’).
127  EDE. –ede is een bijvoeglijk naamwoord-uitgang met de verschijningsvorm van het 
voltooid deelwoord.
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BALTE, […] vb.n. pf. bâltte, pf.p. bâlte, ger. to bâlten
BISTIETTE, bistjitte, vb.a. pf. bistaet, pf.p. bistaet et bistjitten, ger. 
bistjitten

Dat is op zich ook een logische plaats, maar het komt zo zelden voor dat 
paradigmata hier worden gegeven, dat we die niet tot de kop van de artikelen 
kunnen rekenen. De paradigmata verschijnen op verschillende plaatsen in de 
betekenisafdeling van de lemmata: na de eerste betekenisaanduiding:

BISJÆN, vb.a. (G.J. besjean) spectare128, pf. biséach, imperat. bisjuch, bisjoch et 
bisjæn! pf.p. bisjuwn
BIMERKE, vb.a. notare, observare129. pf. bimürk, pf.p. bimürken, ger. to 
bimerken130

na een toelichting en/of een variant uit een andere taal:

DOGE, vb.n. valere, prodesse, frugi esse131. O ex u in F.v. duga. Doge, præs. 
ik doach, dou doachste, hy doach, pl. wy, jimme, hja doge. pf. dóchte, pf.p. dócht, 
ger. dogen

of helemaal aan het einde van een artikel:

BITHWINGJE, vb.a. domare, domare armis (populum), compescere 
(linguam)132. Ags. thvingan, Sax. v. bithuingan, F.v. bithwinga, Ang. to 
constrain, subdue. - Præs. ik bethwingje, pf. bithwung, pf.p. bithwungen, ger. 
to bithwungjen

Aan de gegeven voorbeelden is te zien dat Halbertsma niet overal dezelfde 
paradigmavormen heeft vermeld. Na de afkortingen ‘praes.’ of ‘pr.’ (praesens) 
geeft hij meestal de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd, al of 
niet voorafgegaan door het persoonlijk voornaamwoord ik. Wanneer er iets 
onregelmatigs in het paradigma is, zoals s.v. DOGE hierboven, waar in de 
derde persoon enkelvoud geen t achter de stam komt, zien we dat hij alle 

128  Bekijken.
129  Bemerken, opmerken.
130  Soms geeft Halbertsma van lemmata die bestaan uit een voorvoegsel en een on-
regelmatig werkwoord alleen paradigmavormen van het werkwoord: BIKLINKE, vb.n. 
contrahi, pf. klonk, pf.p. klonken.
131  Deugen, van nut zijn.
132 BITHWINGJE, vb.a. temmen, bedwingen met wapens (volk), kuisen (taalgebruik/
woordkeuze).
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persoonsvormen in het enkelvoud geeft.133 Halbertsma wijst s.v. DOGE de lezer 
trouwens op de onregelmatige vorm: 

Doach 3a pers. sg. ind. patitur apocopen finalis t ut F.v. duch’, doech’, pro 
ducht, doecht, et daegh’ pro daecht134

Ook s.v. bliede (399) wijst Halbertsma op de onregelmatige derde persoonsvorm, 
waarin de e weer verschijnt:

in 3 pers. redit e; Ik blied, dou bliedste, hy blet; pl. wy, jimme, hia bliede. pf. 
blette. p.pr. bliedende, p.pf. blet, ger. to blieden

S.v. DOGE vermeldt Halbertsma na de afkorting ‘pl.’ (pluralis) ook de drie 
persoonsvormen in het meervoud. Dat doet hij evenwel niet consequent bij 
alle werkwoorden.
De afkortingen ‘pf.’ en ‘perf.’ staan voor perfectum. Halbertsma geeft na 
die afkortingen echter niet, zoals we dan zouden verwachten, de voltooid 
tegenwoordige tijd, maar de onvoltooid verleden tijd:

AYE, aeye, vb.a. manu mulcere. præs. aei, pf. aeide, pf. p. aeid; DEKJE, 
DEKKE, vb.a. tegere. perf. dekte, pf.p. ditsen135

Het is niet duidelijk waarom Halbertsma hier niet de term imperfectum heeft 
gebruikt. Het voltooid deelwoord wordt in de paradigmata voorafgegaan 
door de afkortingen ‘pf.p.’, ‘p. pf.’ en ‘p.pf.’ (participium perfectum) Het 
tegenwoordig deelwoord verschijnt na de afkortingen ‘p. præs.’, ‘p.pr.’, ‘pr.p.’ of 
‘p.p.’ (participium praesens). Het gerundium wordt aangeduid met ‘ger.’ en twee 
keer met ‘gerund.’ In het overgrote deel van de gevallen noemt Halbertsma bij 
de gerundia het voorzetsel to (moderne spelling te). Een enkele keer gebruikt 
Halbertsma de afkorting ‘inf.’ (infinitivus) in een paradigma:

AWA, AUWA, vb.a. F.v. monstrare. inf. awa, pf.p. awed, ger. to auwande, to 
awane
DRAGE, vb.a. portare. præs. ik draech, pf. drûch, droech, pf.p. drein (ex dregen) 
p. præs. dragende, inf. drage, ger. dragen

133  Hij doet dat echter ook wel bij een regelmatig paradigma in het enkelvoud: FALLE, 
vb.n. cadere. Ik fâl, dou falste, hi fâlt.
134  Doach de 3e pers. ev. indic. ondergaat apocope van de slot-t, b.v. in Oudfr. duch’, doech’, 
in plaats van ducht, doecht, en daegh’ in plaats van daecht.
135  AYE, aeye, vb.a. met de hand strelen.
DEKJE, DEKKE, vb.a. dekken.
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ETA, vb.a. F.v. edere, depascere, inf. ita, præs. ith, (yt) p.pf. etten, ger. to itane136

De afkorting ‘imperat.’ (imperativus) komt alleen voor s.v. BISJÆN en DWAEN.
Halbertsma geeft in veel artikelen ook paradigmata van Oudfriese, 
Angelsaksische, Nederlandse en Noord-Friese werkwoorden en van 
werkwoorden uit andere talen. Het komt voor, bijvoorbeeld s.v. DRUKJE, dat 
er geen paradigma van het lemma wordt gegeven, maar wel van de Oudfriese, 
Agelsaksische en Nederlandse equivalenten. 

7.4.2 - Paradigmavormen van zelfstandige naamwoorden
Ook bij de zelfstandige naamwoorden heeft het paradigma geen vaste plaats 
in de artikelen. Sporadisch volgt het (gedeeltelijke) paradigma direct na de 
woordsoortaanduiding:

eárm-koer, cg. dim. earm-kuórke (831)

Verder verschijnen paradigma-vormen weer op verschillende plaatsen in de 
betekenisafdeling van de lemmata, na de eerste betekenisaanduiding:

BLED, n. folium arboris vel floris; leaf autem arundinis et frumenti. plur. 
bledden
BAERCH, cg. porcus in genere, porcus fæmina et mas. pl. bargen, porci137

na een variant uit een andere taal:

EKER, IKKER, cg. pars agri inter duos sulcos marginales, Frisice greppels, 
in quos aqua pluvialis defluit; […]. F.v. ekker, m. ager, pl. ekkeren et eckerar. 
[...]. Hodierni F. pl. ekers, ikkers, exceptis Hindelopensibus, pl. ékren138

na samenstellingen met het lemma: 

bout, natium una cum femore, propter similitudinem cum clava velsagitta 
capitatæ. […] Petasunculus, ex. gr. agni lamme-bout; ovis scjippe-bout; cygni,

136  AWA, AUWA, vb.a. F.v. tonen.
DRAGE, vb.a. dragen.
ETA, vb.a. F.v. eten, opeten.
137  BLED, n. blad van boom of plant; leaf daarentegen: van riet en graan.
BAERCH, cg. varken algemeen gebruikt, vrouwelijk of mannelijk varken pl. bargen, varkens.
138  EKER, IKKER, cg. deel van weiland tussen twee zij-voren, in het Fries greppels 
genoemd, waarin het regenwater stroomt. F.v. ekker, m. akker, pl. ekkeren en eckerar. [...]. In 
het tegenwoordige Fries zijn de meervoudsvormen: ekers, ikkers, met uitzondering van het 
Hindeloopers, pl. ékren.
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swanne-bout, sed suis scinke: dim. boutke, bouttsje, petasunculus minorum 
avium, ex. gr. anatis, eine-boutke; columbæ, douwe-boutke (472)139

of helemaal aan het einde van een artikel:

BOAT, cg. cymba parva et aperta, ut Anglorum boat. dim. boatke, boattsje140

Soms wordt via een samenstelling het verkleinwoord van het lemma duidelijk: 

dóp, cg. tegumen; ais-dop, testa ovi; pîpe-dop, pileolus fistulæ tabacinæ, 
Pîpe-dópke, dim. (714).

De gegeven voorbeelden maken duidelijk dat Halbertsma niet overal zowel de 
meervoudsvorm (pl. of plur. ‘pluralis’) en het verkleinwoord (dim. ‘diminutivis’) 
heeft vermeld. Wanneer ze wel beide voorkomen in een artikel kunnen ze op 
verschillende plaatsen staan:

DOAR, DOOR, cg. janua; pl. doárren, fores. Ang. Teesdale door, effer do-er, 
er pro ar, p. 36, F.b. dör, f. Bend. 32. b. F.u. deur, dim. deurke. Ags. duru, f. […], 
Ang. door. F. dim. doárke141 

Uit het laatste voorbeeld zouden we kunnen opmaken dat onregelmatigheid, in 
dit geval breking, voor Halbertsma een reden is geweest om meervoudsvormen 
en verkleinwoorden te vermelden. Breking wordt in het Lexicon Frisicum echter 
niet consequent weergegeven:

eárm-koer, cg. dim. earm-kuórke (831)
-koer, cg. alveare (235)
bras-kür, braskoer, cg. fiscella ansata in qua feminæ emta cibaria (486)

In een beperkt aantal gevallen geeft Halbertsma naamvalsvormen van 
lemmata:

bên, n. F.v. os, crus. gen. benis, bens, dat. bene, acc. ben. plur. gen. bena, benena, 
dat. benum. Ags. bân, pl. banu, gen. bana (251)

139  bout, een der billen met dijbeen, zo genoemd vanwege de gelijkenis met een knuppel 
of pijl met een k(n)op] […]‘(zwijne-)pootje’, bijvoorbeeld van een lam lamme-bout; van een 
schaap scjippe-bout; van een zwaan, swanne-bout, maar van een varken scinke: dim. boutke, 
bouttsje, pootje van kleine vogels, b.v. van een eend, eine-boutke; van een duif, douwe-boutke.
140  BOAT, cg. klein en open schaalvormig vaartuig, vgl. Eng. boat. dim. boatke, boattsje.
141  DOAR, DOOR, cg. deur; pl. doárren, deuren. Ang. Teesdale door, uitspraak do-er, er in plaats 
van ar, p. 36, F.b. dör, f. Bend. 32. b. F.u. deur, dim. deurke. Ags. duru, f. […], Ang. door. F. dim. doárke.
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ELDER, ALDER, n. F.v. parens. nom. ieldera ( jeldera), alder, aldera; gen. 
elderes, elders. Plur. n. alder, ieldera ( jeldera) ielderen ( jelderen), gen. aldera, 
eldera, dat. elderon, accus. alder, aldera142

Meestal is dat, zoals in deze voorbeelden, het geval bij Oudfriese lemmata, 
maar soms wordt ook bij eigentijds Friese lemmata de genitief vermeld:

âlder, cg. parens, gen. âlders, pl. âlders parentes (81)
DEI, cg. dies. gen. deis, pl. dagen
FAEM, FAM, cg. virgo, famula, gen. faems; pl. fammen, fammin143

S.v. DOU, TU, (‘jij’) wordt duidelijk gemaakt dat de genitief en de datief met 
een voorzetsel worden gevormd:

gen. fen dy, dat. dy, oan dy, accus. dy. Pl. jimme, vos
 
7.4.3 - Paradigmavormen van bijvoeglijke naamwoorden
Voorafgegaan door de afkortingen comp. (comparativus) en sup., superl. of supl. 
(superlativus) geeft Halbertsma van sommige bijvoeglijke naamwoorden 
respectievelijk de vergelijkende en/of de overtreffende trap. Dat kan zijn na de 
woordsoortaanduiding:

earm-hertich, adj. comp. éarmhertiger (19)

na de betekenisaanduiding:

erch, adj. malus; comp. erger; sup. erchste (117)
eastelik, adj. ex oriente veniens, orientem versus situs; comp. éasteliker, 
superl. éastelykst (125)
DIUR, DJÛR, DJOER, adj. carus. Comp. djûrer, superl. djûrst, vel djorrer, 
djorst144

142  bên, n. F.v. been.
ELDER, ALDER, n. F.v. ouder.
143  âlder, cg. ouder.
DEI, cg. dag.
FAEM, FAM, cg. (huwbaar) meisje, dienstmeid.
144  erch, adj. slecht.
eastelik, adj. uit het oosten, in het oosten gelegen; comp. éasteliker, superl. éastelykst (125)
DIUR, DJÛR, DJOER, adj. duur. Comp. djûrer, superl. djûrst, vel djorrer, djorst
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na een toelichting:

ÆRM, EARM, adj. pauper, per diastolem earem. comp. earmer. supl. 
éarmste145

of aan het einde van een artikel: 

ALD, (áed, oad) adj. vetus, antiquus. L in âld ita emollitur ut vix audiatur in 
dialecto communi, sed Hindelopen-ses plene âeld. […] Ang. old ex Ags. ald. 
F.v. promiscue ald et old, comp. elder et ielder ( jelder); sup. eldest. F. âld, comp. 
âlder; sup. âldste
EAR, adv. priusquam, antequam. Di undogensce lubes fen ien junge doach net 
eár ‘t er nin pak bruyen hawn het, […] comp. eárder, sup. earst146

7.5 Samenvatting
We vinden in het Lexicon Frisicum voor de lemmata de woordsoortindeling 
van Weiland (1805) terug. Daarnaast komen we in het Lexicon Frisicum nog 
een label voor eigennaam tegen. Met het label terminatio duidt Halbertsma 
woordvormende uitgangen aan. Het is overduidelijk dat hij bij het toekennen 
van grammaticale labels in het Lexicon Frisicum niet systematisch te werk is 
gegaan. Die conclusie kunnen we ook trekken voor de paradigmavormen die 
Halbertsma bij sommige lemmata geeft.

145  ÆRM, EARM, adj. arm.
146  ALD, (áed, oad) adj. oud, ouderwets.
EAR, adv. eerder dan, voordat.


