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8 Betekenis in het Lexicon Frisicum

8.1 Inleiding
Halbertsma schreef zijn woordenboek voor een internationaal wetenschappelijk 
publiek en dat was voor hem reden om het Latijn te kiezen als metataal voor 
het Lexicon Frisicum. Er is door verschillende mensen gewezen op de negatieve 
gevolgen van Halbertsma’s keuze voor het Latijn. Het belangrijkste bezwaar 
was dat het (klassieke) Latijn ongeschikt zou zijn om de betekenis(nuances) 
van modern Friese woorden mee aan te geven. In hoofdstuk 6 heb ik laten 
zien dat het Latijn inderdaad voor problemen heeft gezorgd. Halbertsma 
(Tresoar 224hs, p. 8 a/b) was zich van die problemen bewust, maar in het 
woordenboek zelf blijkt dat niet altijd, vooral wanneer hij slechts een ambigu 
Latijns equivalent van een Fries lemma geeft. We moeten hier wel bedenken 
dat hem een woordenboek voor ogen stond waarin etymologie en taalhistorie 
een belangrijke plaats in zouden nemen. Het lijkt waarschijnlijk dat die beide 
onderdelen voor Halbertsma belangrijker waren dan het precies aangeven van 
de betekenis van de lemmata.
Daarnaast moet de huidige beoordelaar van het betekenisgedeelte van 
het Lexicon Frisicum zich ervan bewust zijn dat er toentertijd niet zoiets 
bestond als ‘metalexicografie.’ Lexicografen uit de eerste helft van de 
19de eeuw bevonden zich wat de praktijk van het definiëren betreft in een 
‘voorwetenschappelijk’ stadium147. Het heeft dus iets tegenstrijdigs dat ik 
Moerdijks metalexicografische analyse van het WNT (Moerdijk 1994) gebruik 
om de verschillende methodes die Halbertsma in het Lexicon Frisicum bewust 
of onbewust toepast om de betekenis van de lemmata duidelijk te maken, op 
te sporen en te beschrijven148. Ik gebruik Moerdijk (1994) dan ook slechts als 
heuristisch en niet als beoordelingsinstrument.
Halbertsma’s opmerking in Tresoar 224hs over de problemen die het Latijn 
geeft bij het omschrijven van betekenissen is meteen de enige keer dat hij zich 
rechtstreeks in verband met het Lexicon Frisicum over betekenisomschrijvingen 

147  Vergelijk Nerlich (1992:18) over de situatie in Duitsland: ‘Already in the 1820s Reisig 
had complained about the usual lexicographical praxis, but it was only in 1897 that a dic-
tionary was devised on truly semantic principles (see Paul 1894 and 1897)’.
148  Niet alle betekenisomschrijvingen in het Lexicon Frisicum zijn overigens door Hal-
bertsma zelf geformuleerd. Hij heeft ook omschrijvingen uit andere woordenboeken over-
genomen, vooral uit dat van Kiliaan, of rechtstreeks uit andere woordenboeken vertaald, 
bijvoorbeeld uit het Noord-Friese woordenboek van Johansen (Dykstra 2009:29). 
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heeft uitgelaten. Zijn ideeën over ‘betekenis’ komen vooral naar voren 
wanneer hij het begrip ‘grondbetekenis’ hanteert. Ik bespreek hierna eerst 
wat hij hieronder verstaat en hoe dit uit het Lexicon Frisicum naar voren komt. 
Daarna geef ik een algemene beschrijving van betekenisomschrijvingen in het 
Lexicon Frisicum, gevolgd door een overzicht van de verschillende methodes 
die Halbertsma in zijn woordenboek gebruikt om de betekenis van (vooral) de 
lemmata duidelijk te maken.

8.2 Grondbetekenis
Halbertsma (1840:19-20) beschrijft ‘de gang der woorden.’ Hij ziet een parallel 
tussen veranderingen in de vorm van een woord en de betekenis ervan: ‘Bij het 
afslijten der uitkomende punten in den oorspronkelijken vorm des woords gaat 
ook de beteekenis van het bijzondere tot het algemeene, en van het zinnelijke 
tot het zedelijke of verstandige over. Stof en geest van het woord naderen met 
gelijken tred zekere karakterloosheid, zonder dat wij dit geheimzinnig verband 
volkomen begrijpen.’ Vijf jaar eerder hanteerde Halbertsma (1835a:176-178) al 
de begrippen ‘oorspronkelijke betekenis’ en ‘overgang van betekenis.’ In zijn 
latere werk vinden we die begrippen, soms onder andere benamingen, enkele 
keren terug. In een studie naar het woord alaaf uit 1842 gebruikt Halbertsma de 
formulering ‘eigenlijke betekenis’ (Kalma 1969e:49). Dat die eigenlijke betekenis 
van cruciaal belang is, wordt duidelijk uit een citaat uit Halbertsma’s Ferguut-
studie: ‘Men kan op gronden van Etymologie duizenderlei gissingen naar den 
oorsprong der woorden maken; maar zekerheid zal men niet erlangen, voor 
dat hier of daar in eenig dialect, of om met het gemeen te spreken, in eenige 
taal der Germaansche stam, het woord in zijn eigenlijke beteekenis gevonden 
zij’ (Halbertsma 1845:45-46). In Halbertsma (1845:75-76) komen de bijzondere 
en algemene betekenis weer terug, waar hij zegt dat in bepaalde woorden 
‘zich de bijzondere beteekenis in eene algemeene (heeft) opgelost, eene 
hoofdreden waarom de omtrekken der nieuwere talen zooveel onbestemder 
en karakterloozer zijn dan de scherp geteekende oude.’
Halbertsma (1842:182) stelt ‘eigenlijke betekenis’ gelijk aan ‘grondbetekenis’: 
‘ieder woord heeft twee beteekenissen; eene eigenlijke of grondbeteekenis; en 
eene andere, die in het gebruik geldt.’ Hij licht de ontwikkeling van ‘eigenlijke 
betekenis’ tot ‘hedendaagse betekenis’ met een voorbeeld toe: ‘de eigenlijke 
beteekenis van het woord stijl is deze. De Romeinen schreven in was met eene 
metalen punt, en die punt, die hun dus voor penne gold, noemden zij stilus. 
Gelijk wij nu van eenen auteur, die eenen goeden schrijftrant heeft, zeggen, dat 
zijne pen wel versneden is, zoo spraken de Romeinen in den zelfden zin van eenen 
goeden of kwaden stilus. In die laatste beteekenis, […] hebben de tegenwoordige 
volken van Europa het woord stilus van de Romeinen overgenomen [...].’ Die 
betekenis, zegt Halbertsma, is ook overgegaan op de schilder-, beeldhouw- en 
bouwkunst.



135

In 1851 verschijnt Halbertsma´s Maerlantstudie, waarin hij de etymologie 
gebruikt ‘als filologisch hulpmiddel ter verklaring van de tekst’ (Dibbets 
1990:252). Volgens Halbertsma (1851:69-70) was het gewone doel van de 
etymologische wetenschap om een hoofdwoord op te sporen, waarvan 
een reeks van andere woorden afstammen. Daarbij moet ervoor gewaakt 
worden om geen enkele stap over te slaan of onverklaard te laten. Dat heeft 
Halbertsma dan ook niet gedaan, zegt hij, en hij heeft bovendien alle hem 
‘bekende taaltakken op schatting gesteld, en er die beteekenissen des woords 
uit gekipt, die als zoo vele schalmen eene keten van beteekenissen vormden, 
leidende van het thema tot het gevraagde woord.’ In dezelfde studie benadrukt 
hij dat de taal steeds in ontwikkeling is, niet alleen de woordenschat verandert, 
maar ook de betekenis. Er blijft evenwel steeds een band, al wordt die niet 
door iedereen meer gevoeld, met de ‘oorspronkelijke beduidenis des woords’ 
(Halbertsma 1851:37). Halbertsma (1851:71) introduceert hiervoor het begrip 
‘moederbeteekenis’: ‘Behalve dat het (Gotisch) de vroegste Germaansche 
vormen en moederbeteekenissen aanbiedt, heeft het op den afstand van 12 
eeuwen gewis eene merkwaardige gelijkheid met ‘t Nederlandsch.’ Halbertsma 
(1851:73) zegt dat hij in zijn ‘etymologische nasporingen’ heel vaak gebruik 
gemaakt heeft van het Oudhoogduits, ‘niet slechts om de gelijkheid zijner 
woordvormingen met die van het Nederlandsch, maar vooral ook omdat het 
zoo dikwerf de moederbeteekenis aanbiedt der Nederlandsche.’
Halbertsma (1851:47) benadrukt dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het 
toekennen van de hedendaagse betekenis aan woorden die ook al bij Maerlant 
voorkwamen, hoe verleidelijk dat ook is. ‘Het koomt er op aan, om de juiste 
wijziging te treffen. [...] En meest heb ik opgemerkt, dat die wijziging één was 
met de beteekenis, welke het Oud-Hoogduitsch, doch inzonderheid het Oud-
Saxisch aan het woord toekende; iets hetwelk in mijne oogen hooglijk pleit 
voor de oudheid en de zuiverheid der taal van Maerlant.’
In De Gids (1843:469-470) geeft Halbertsma in een brief aan De Clerq een 
inkijkje in zijn werk- en redeneerwijze. De Clerq had Halbertsma gevraagd 
naar de etymologie van boete. Boeten is volgens Halbertsma ‘betering doen.’ 
Hij zegt dat ‘alle verstandige etymologisten’ daar zo over denken. Onder die 
‘verstandige etymologisten’ rekent hij ook Bilderdijk, de enige die hij bij naam 
noemt. Hij brengt boeten in verband met de Gotische vormen bôtjan en gabôtjan. 
Bôtjan is volgens hem ‘prodesse’ (nuttig zijn, baten) en gabôtjan vertaalt hij als 
‘resaracire149’ (repareren, metaf. vergoeden) en als ‘emendare’ (verbeteren). Hij 
brengt boeten ook in verband met het oud-Hoogduits, waarin ‘ga-bôton in de 
eigenlijke beteekenis van verbeteren’ voorkwam. Hij gaat dieper op de betekenis 
van boete in wanneer hij zegt: ‘alle boete sluit in zich eene vergoeding jegens het 
beleedigde voorwerp, hetzij die door geld, hetzij door straf aan den lijve, hetzij 

149  Is: resarcire.
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door berouw, verbrijzeling, smeeking om vergiffenis of gedragsverbetering, 
toegebragt worde.’ Daarna gaat hij over op een vergelijking van het Nederlands 
met het Fries: ‘wat de Hollanders geld - boete noemen, heet bij de Friezen 
beta, van bet, goed, alsof men zeide: goedmaking.’ Vervolgens neemt hij aan, 
c.q. stelt hij vast, dat ‘bij onze voorvaderen [...] deze voorstelling van boete 
als eene goedmaking, even als het besef der eigenlijke beteekenis van het 
woord boete, die thans beide in het volksgevoel zijn uitgewischt, gedurende 
de middeleeuwen nog zeer levendig (was).’ Op grond van dit alles komt hij tot 
de volgende redenering. Onze voorvaderen, zo zegt hij, vertaalden, Germaans 
denkend, boete ‘woordelijk [...] in hun Latijn, waarbij ze uitkwamen op: ‘emenda 
of emendatio, verbetering, voor mulcta.’ Halbertsma beschouwt mulcta (straf, 
materiële straf, geldboete) dus als de huidige betekenis. Hij zegt dat hij met 
gemak nog honderden van dergelijke voorbeelden zou kunnen geven. Daaruit 
trekt hij de conclusie ‘dat het barbaarsche Latijn der middeleeuwen de contrôle 
onzer etymologiën in het Germaansch is.’ Trekken we de conclusie door naar 
het Lexicon Frisicum, dan zouden in een aantal gevallen de Latijnse equivalenten 
van de lemmata een extra lading kunnen krijgen, ze hebben dan immers niet 
alleen een functie bij het bepalen van de betekenis van het lemma, maar ook 
van de etymologie daarvan. Die gedachte maakt het interessant om eens in het 
Lexicon Frisicum naar de artikelen boeten en boete te kijken:

BOETE, boetje, vb.a. emendare. Goth. botan, juvare; gabotan, restituere. 
Sax. v. botian, emendare, resarcire, reparare. F.v. beta, emendare, mulctare. 
Ags. betan, emendare, reparare, pf. bót. Ang. boot, et vb. to boot. Ang. v. bote, 
juvare. Jun. Et. boote. Ex bote fluxit frequent. vb. botke, unde Ang. to botch, 
(botsj) resarcire, et Nl. v. boetsen, interpolare. [...].150

150  BOETE, boetje, vb.a. verbeteren. Goth. botan, ondersteunen, helpen; gabotan, weer 
goedmaken, vergoeden. Sax. v. botian, verbeteren, repareren, (metaf.) vergoeden, weer her-
stellen. F.v. beta, verbeteren, (be)straffen, beboeten. Ags. betan, verbeteren, weer herstellen, 
pf. bót. Ang. boot, et vb. to boot. Ang. v. bote, ondersteunen, helpen. Jun. Et. boote. Ex bote fluxit 
frequent. vb. botke, unde Ang. to botch, (botsj) repareren, (metaf.) vergoeden, et Nl. v. boetsen, 
opknappen. [...].

Halbertsma (1843:470) zegt dat Bilderdijk terecht ‘ketel-boeten’ tot boeten terugbrengt, want 
‘ketel-boeten is ketel verbeteren, ketel lappen’, maar, zegt Halbertsma, ‘in vuur-boeten laat 
hij zich door den klank misleiden. Er zijn eenige overoude woorden, die in onze taal geheel 
verloren zijn gegaan, behalve in een enkel compositum, maar welke de overblijfsels van het 
Celtisch ons nog als simplicia uit eene algemeene schipbreuk bewaard hebben. Daar onder 
behoort dit vuur-boeten, hetwelk geen vuur verbeteren, het verbrande aanvullen, is, maar 
vuur aansteken, vuur stoken.’ Vreemd genoeg neemt Halbertsma in het Lexicon Frisicum in 
het rijtje met kleine letters geschreven lemmata volgend op BOETE, boetje wel op: fiûr-
boetsje, cg. curare focum. (Kil. boeten het vier, Fris. Sic. struere ignem). Aldus suggereert hij 
hier toch een etymologisch verband tussen BOETE en het tweede deel van fiûr-boetsje.
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Halbertsma verklaart boeten in het Lexicon Frisicum inderdaad als ‘emendare’ 
(verbeteren), hij geeft dus niet de betekenis van het eigentijds Friese boete, 
boetje, maar wat hij ziet als de grondbetekenis151, waarvan hij eerder, zie boven, 
zei dat die thans niet meer bekend is bij het volk. De eigentijdse betekenis 
‘mulctare’ vinden we pas als tweede betekenis van het Oudfriese beta. Gotisch 
bôtjan uit Halbertsma (1843) verschijnt als botan in het Lexicon Frisicum en ook de 
verklaring is in het woordenboek anders dan in 1843, namelijk: ‘ondersteunen, 
helpen.’ Merk op dat Halbertsma de betekenis van zowel bôtjan als botan niet 
als grondbetekenis ziet, terwijl het Gotisch volgens Halbertsma (1851:73) toch 
‘de vroegste Germaansche vormen en moederbeteekenissen’ aanbiedt. 
Het zelfstandig naamwoord bote, boete verklaart Halbertsma als ‘mulcta’, 
waarvan we hierboven hebben gezien dat hij dat als als de hedendaagse 
betekenis beschouwt. Hier kiest Halbertsma dus niet voor de grondbetekenis 
(dat zou emendatio: verbetering; (mor.) beterschap, kunnen zijn), maar voor 
de latere betekenis. Mogelijk vond hij dat de grondbetekenis in het artikel 
boete, boetje wel voldoende duidelijk was gemaakt, hoewel hij daar niet naar 
verwijst.

BOTE, boete, cg. mulcta. F.v. bote, f. Ags. botu, bote, f. emendatio, 
compensatio, Isl. bot, emendatio, mulcta. Goth. botan, prodesse; Sax. v. 
botian, emendare, resarcire. Ang. to boot, prodesse. - Prov. Di man déa, di 
bote déa, mortuo sonti mulcta non irrogatur152.

Het is opvallend dat de grondbetekenis bij het Oudfriese bote en de 
Angelsaksische vormen botu, bote wel terugkeert153.

8.3 Urbegriff
Dit doet allemaal sterk denken aan wat bij Jacob Grimm Urbegriff heet. Het 
belangrijkste voor de gebroeders Grimm zou volgens Neubauer (1991:521) 
zijn om de in hun woordenboek opgenomen trefwoorden ‘anhand der 
verschiedenen Beispiele aus früheren Sprachstufen aus verschiedenen 

151  Vergelijk Boutkan/Siebinga (2005) s.v. het Oudfriese beta [...] ‘pay a fine, atone; expiate, 
do penance; carry out’: Goth. botjan ‘improve, aid’.
152  BOTE, BOETE, cg. (materiële) straf, boete. F.v. bote, f. Ags. botu, bote, f. verbetering, 
(mor.) beterschap; vereffening, Isl. bot, verbetering, (mor.) beterschap; (materiële) straf, boete. 
Goth. botan, bruikbaar -, nuttig zijn, baten; Sax. v. botian, verbeteren, repareren, (metaf.) 
vergoeden. Ang. to boot, bruikbaar -, nuttig zijn, baten. - Prov. Di man déa, di bote déa, mortuo 
sonti mulcta non irrogatur.
153  Vergelijk Boutkan/Siebinga (20050 s.v. het Oudfriese bote [...] ‘fine, penalty, penance, 
compensation’: Goth. bota ‘usefulness, profit’, ON bót ‘cure, compensation, patch’, OE bo

_
t 

‘improvement, substitute’, OS bo
_
ta, OHG buoz(a), MHG buoze, MLG bo

_
t(e), MDu. bote, buete, 

boete ‘improvement, penence.’
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Sprachen auf ihren “Urbegriff ” zurückzuführen.’ Het idee van een Urbegriff, 
een oude kernbetekenis, heeft volgens Reichmann (1991:299) gevolgen voor 
de structuur van de woordenboekartikelen van Grimm. Een artikel begint 
meestal met een gedetailleerd en vaak ook speculatief etymologisch gedeelte 
om het Urbegriff vast te stellen. Daarna volgt een uitleg van hoe en in hoeverre 
dat Urbegriff nog terug te vinden is in het huidige woord. De structuur van een 
artikel is dus narratief, zegt Reichmann. Het gaat Grimm om de inhoudelijke 
samenhang tussen de betekenissen in het huidige Hoogduits, de dialecten, 
sociolecten en historische variëteiten van het Duits en die in andere Germaanse 
en Indogermaanse talen (Reichmann 1991:302). 
Reichmann (1991:304) illustreert Grimms werkwijze aan de hand van o.a. de 
artikelen Arm en Ehre. We zien bij Arm dat Grimm na algemene Latijnse en 
Duitse vertalingen heel ver gaat in zijn poging om Arm wat vorm en betekenis 
betreft te plaatsen. Hij wil het adjectief arm en het substantief Arm van één 
wortel af laten stammen. Hij formuleert heel behoedzaam dat het heel mooi 
zou zijn wanneer een arme iemand zou kunnen zijn die men liefdevol in de 
armen sluit. Op die manier zou Arm, ‘miser’, kunnen afstammen van Arm, 
‘brachium.’ 
Halbertsma geeft in het Lexicon Frisicum twee keer een lemma earm als 
adjectief:

ÆRM, earm, adj. pauper, per diastolem earem. comp. earmer. supl. éarmste. 
Ags. earm, laboriosus, ærumnosus, pauper. supl earmost. Goth. arms, adj. 
_λεειvός, supl. armosta. Ang. v. arm, miserabilis. Angli genuina voce rejecta 
assumpserunt (Gal. pauvre) poor. Prima notio est miseria, ærumna in 
genere. F.v. êrm, pauper […]
EAREM, earm, adj. pauper. F.b. êrm, Bend. 73. Vide ærm supra 1, âram, Joh. 
157. […].

en ook twee keer als substantief (waarvan één keer met een Noord-Fries 
lemma): 

ÆIREM, m. F.b. brachium. pl. æirme. Éarm Frisii quoque pronuntiant 
éarem. pl. eármen. F.b. Long æirme hêwe, F. Lange eármen hawwe, florere 
autoritate. Latine An nescis longas regibus esse manus? Bend. 456. 64.
EAREM, (éarm) cg. brachium, gen. êrems, pl. eármen, Helgoland jarmen, F. 
jermen.
Jermen, Scil. ermen; it bern scil mei mem op ‘e ermen, mater ambulabit portans 
infantem ulnis. Ex éarm est Molkw. ierm, unde pl. jermen. Wass. I 159. e = i. 
a = e. Ags. earm, m. brachium. F.v. êrm, m. gen. êrmis; gen. pl. êrmana, dat. 
érmem. Gothi arms, m. Nl. arm, m. Ang. arm, […].
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Halbertsma doet hier geen moeite om tot een gemeenschappelijk Urbegriff 
te komen. Bij het eerste adjectief-artikel noemt hij het Angelsaksische earm 
(moeizaam, zwaar; geplaagd, veel te verduren hebbend; verdrietig, ellendig; 
neerslachtig, geteisterd; arm, behoeftig), het Gotische arms (beklagenswaardig, 
deerniswekkend, jammerlijk), het Middelengelse (zie voor Halbertsma’s 
periodisering van het Engels en de gebruikte afkortingen p. 186) arm (beklagens-
waardig, deerniswekkend, jammerlijk), en hij stelt vast dat de grondbetekenis, 
‘prima notio’, misêre, ellende in het algemeen is154. Die grondbetekenis wordt 
hier dus niet als betekenis van het lemma gegeven. De Oudfriese tegenhanger 
volgt pas na de grondbetekenis. Het tweede artikel voegt alleen een Noord-Friese 
vorm toe. Bij de zelfstandige naamwoorden is de etymologische component 
ook vrij mager, en er is absoluut geen sprake van een poging om zelfstandig 
naamwoord en adjectief met elkaar in verband te brengen.
S.v. earmoed (armoede), dat in verschillende vormen drie keer is opgenomen, 
besteedt Halbertsma veel meer aandacht aan de etymologie: 

eármoed, cg. paupertas, ægritudo. Ags. ærmth, f. miseria, paupertas. F.v. 
êrmod. Mem hat ‘n bulte eármoede oer Auke; dy giet nei Eastynje, mater valde 
sollicita est de sorte filii Auconis, qui navigat in Indiam. - Prima notio 
est animi ægritudo et miseria in genere; Sax. v. armmodi, n. miseria. môd, 
m. animus; armon egere. Goth. arman, miserari. Isl. arms, deses, subdolus, 
pauper; armôdr, m. molestia paupertatis (armr, dirus, et modr). Contra ex 
Isl. ær, furens, ar, ari, et môdr est armôdr, strenuitas, fortitudo. Nl. in arren 
moede, irata mente. Vos, Titus en Aran. (20)
eármode, cg. ( jermode) paupertas. Nl. armoede, Alam. aramuoti, Hd. 
armuth, Isl. armodr, inopia, paupertas, miseria. Quæritur num armoede ex 
arm-oede an ex ar-moede coaluit? Ags. ex earmian, commisereri, formant 
earmth, miseria, paupertas; ex yrman, affligere, cruciare, yrmth, miseria, 
calamitas, inopia, paupertas; adeo carent interjecto oe vel u. Confer supra 
ærm 18. Armoede forte fluxit ex arm et terminatione -uth, F. ôd, oed. Odr 
Isl. commutant cum æda in arm-æda, miseria. Egil. Adde armoede, lis, 
contentio, in dial. Gron. Westerdeel Langewold, Lauerman, 131, quod bene 
coincidit notione infesti, mali, acritudinis, quæ est in Isl. ærmr; arm-ods, 

154  De formulering ‘prima notio est miseria, ærumna in genere’ is enigszins verwarrend, 
omdat we op grond van opmerkingen in Halbertsma (1840) en (1845), hierboven aangehaald, 
juist mogen aannemen dat voor Halbertsma de betekenisontwikkeling van ‘bijzonder’ 
naar ‘algemeen’ gaat. De combinatie ‘prima notio’ (eerste betekenis) met ‘in genere’ (in het 
algemeen) doet in dat verband wat vreemd aan. Halbertsma (1851:83) bespreekt de volgende 
regels van Maria, die haar zoon Jezus aanbidt: god van alre bliscap, gedinc / doer dine ere mijns 
aerminc! ‘Memento mei miseræ', maakt hij daarvan. Vervolgens merkt hij op: 'de vroegste be-
teekenis is de algemeene van ellende, doch die naderhand op de bijzondere van gebrek bij 
uitsluiting is toegepast. Hier is de ontwikkeling dus ook weer van algemeen naar bijzonder.
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strenuitus; paupertas; armoeda ærumna, laboris molestia, miseria. (832)
eármoede, cg. paupertas, misella adminicula, ad nihil ducens agendi ratio. 
Heal’ wirk is eármoede, inelaboratum opus pauperis est, i.e. infructuosum. 
(833)

Het eerste artikel geeft als betekenisomschrijvingen ‘paupertas’ (armoede, 
metaforisch: gebrek, nood) en ‘ægritudo’ (het ziek zijn; ontstemming, verdriet). 
Ongeveer halverwege wordt ‘de toestand van misêre en verdriet in het algemeen’ 
als de ‘prima notio’, de grondbetekenis vastgesteld. Die grondbetekenis is in 
dit geval ook al in de betekenisafdeling gegeven, zij het als tweede betekenis, na 
de afgeleide betekenis. Na het Angelsaksische ærmth wordt de grondbetekenis 
wel als eerste gegeven: ‘miseria, paupertas.’ Het Oudfriese êrmod volgt zonder 
betekenisomschrijving na de Angelsaksische vorm, maar uit de voorbeeldzin 
Mem hat ‘n bulte eármoede oer Auke, kunnen we opmaken dat Halbertsma hier de 
(grond)betekenis ‘zorg, ellende’ voor ogen heeft.
Het tweede artikel geeft slechts de omschrijving ‘paupertas.’ Verder is het 
praktisch helemaal etymologisch. De etymologische uitleg verschilt echter van 
die in het eerste artikel en het wordt aan de gebruiker overgelaten om daar een 
grondbetekenis uit te distilleren. Het derde artikel concentreert zich vooral op 
de extra betekenis ‘tot niets leidend gepruts.’
In het Lexicon Frisicum komt het begrip ‘prima notio’ maar in enkele artikelen 
voor, ik behandel er hier nog twee, ARNST en beitel.

ARNST, earnst, cg. (eánst, jenst) serium, opponitur omni rei quæ fit joci 
gratia. (cf. Hd. Zu viel spiel im ernst, zu viel ernst im spiel). Hja ride ut eárnst, currunt 
non oblectationis gratia, sed certantes de premio. It is nin gikheit; hja fiuchte 
ut eárnst, dat di hjirren er nei stòuwe, non ludunt, sed acerrime pugnant. Hoc 
sensu Ang. v. to earnest; Let ‘s prove among ourselves our arms in jest, That when 
we come to earnest them with men, We may them better use. Pastor fido. 1602. E.s. 
Prima notio est in certamine ejusque ardore; Ags. eornost, eornest, certamen 
singulare. Isl. orrosta, (ornosta) f. proelium, pugna. Inde F. âlde eárnst, antiqua 
severitas, pro pugna; Frisii enim, natio continens et taciturna, sine præviis 
minis et clamoribus arripiebant arma155.

155  ARNST, earnst, […] ernstig, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het spel. 
(cf. Hd. Zu viel spiel im ernst, zu viel ernst im spiel). Hja ride ut eárnst, zij rijden niet voor het 
plezier, maar wedijverend om de prijs. It is nin gikheit; hja fiuchte ut eárnst, dat di hjirren er nei 
stòuwe, zij spelen niet, maar strijden zeer bitter. In deze betekenis Oudengels to earnest; Let 
‘s prove among ourselves our arms in jest, / That when we come to earnest them with men, / We may 
them better use. Pastor fido. 1602. E.s. De eerste betekenis ligt in de strijd en de hitte ervan, 
Angels. eornost, eornest, tweekamp (man tegen man). IJsl orrosta (ornosta) gevecht, strijd. 
Vandaar Fries âlde earnst, aloude gestrengheid, voor strijd. De Friezen immers, als ingetogen 
en zwijgzaam volk, grepen de wapenen zonder voorafgaande bedreigingen en kreten.
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De betekenis ‘ernstig, serieus’, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om 
het spel. Die tegenstelling wordt ook in de Duitse, Friese en Middelfriese 
voorbeelden duidelijk gemaakt. Dan is voor Halbertsma het moment gekomen 
om te zeggen dat de grondbetekenis van het lemma ligt in de strijd en de hitte 
ervan. Hij verbindt het Angelsaksische Eornost, ‘tweekamp (man tegen man)’ en 
het IJslandse orrosta ‘gevecht, strijd’ aan het Friese alde earnst, ‘aloude gestrengheid, 
voor de strijd.’ ‘De Friezen immers’, zegt Halbertsma, ‘als ingetogen en zwijgzaam 
volk, grepen de wapenen zonder voorafgaande bedreigingen en kreten.’ 
Het lemma beitel hoort in kolom 358 bij het rijtje lemmata dat na BITE, ‘bijten’ 
wordt gegeven. In Halbertsma’s ordening van de macrostructuur betekent dat, 
dat er een relatie is tussen BITE en beitel (zie p. 24). 

beitel, cg. cuneus ferreus acutus. Prov. Fryers, dy sluch binne, matte op di beitel, 
proci lenti, torpidi, puellis vexandi et excitandi sunt. A.v. Bitte, the steel 
part of an axe. Ang. Berks. bitel, a large wooden hammer used in splitting 
wood. Prima notio verbi bite est in findendo. Lat. findo, pf. fidi = Germ. biti. 
Inde de nave findente undas, Ags. bât, ex pf. bât, verbi bitan, F. boat linter; 
Isl. beit, n. navis. Nl. v beytel, pristis; navigium oblongum et angustum. Lat. 
sulcare undas rate. […].

Die relatie wordt s.v. beitel bevestigd. De grondbetekenis van het werkwoord 
bite, zegt Halbertsma, ligt in het Latijnse findendo, ‘splijten, splitsen’, waarna hij 
het verwante Germaanse biti geeft. Wat hier opvalt is dat s.v. BITE niets over de 
grondbetekenis wordt gezegd.
S.v. BAERCH gebruikt Halbertsma de termen ‘propria notio’ en ‘primitiva notio’ 
om de oorsprong en de betekenisverandering van het lemma vast te stellen:

BAERCH, cg. porcus in genere, porcus fæmina et mas. pl. bargen, porci. 
Eadem notione generali gaudebat apud Anglosaxones Northumbricos berh. 
Marcus V. 11, berga, vel svina worn, Vulgata, “porcorum grex. Propria notio 
tamen est majalis sive porci exsecti, tum maris, tum fæminæ, ut patet ex F.o. 
borch, majalis. Nl. (Kil.) “bargh, bergh, majalis, porcus exsectus vel castratus.” 
Restat primitiva notio in F. barge-biggen, porcelli fæminini exsecti, alias 
gelde biggen. Ags. bearh, m. Ang. barrow-hog, majalis, Ang. v. bargh, idem, quæ 
forma tota Frisica est; […].

Een baerch is de algemene aanduiding voor een mannelijk of vrouwelijk varken 
en dat geldt volgens Halbertsma ook voor het Angelsaksische Northumbrian 
berh en berga. Maar, zegt hij, de eigenlijke betekenis is ‘gecastreerd everzwijn’ of 
‘gesneden mannelijk of vrouwelijk varken’, zoals ook blijkt uit het Oost-Friese 
borch. In het Fries komt die ‘primitiva notio’ volgens hem nog voor in bargebiggen, 
‘gesteriliseerde vrouwtjesbiggen.’ De Angelsaksische en Middelengelse 
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vormen zou men logischerwijze voor die mededeling verwachten, in plaats 
van daarna. 
De term ‘proprie’ (eigenlijk), lijkt in het Lexicon Frisicum soms op dezelfde 
manier te worden gebruikt als ‘prima notio’: 

alond, ‘n. F.v. insula, Sax. v. aland, Ags. ealand, idem, proprie, terra aquosa’ 
(2) 

Het is hier niet duidelijk of ‘proprie’ ook op het lemma slaat. S.v. DUM (dom) 
is dat in ieder geval wel zo:

DUM, (doem) dom, adj. stupidus, ignorans, imprudens, illiteratus; proprie 
mutus, Goth. dumbs, Ags. dumb, Ang. dumb, mutus, per apocopen literæ b 
vel p, ut Nl. et F. dom. Halliw. Notio muti transit ad aliam stupidi, bruti. Ita 
Hol. stom, mutus; Dat is stom, hoc stupide actum est.156

De eigenlijke betekenis mutus (stom, sprakeloos, zwijgend) wordt pas na alle 
latere betekenissen gegeven. De eigenlijke betekenis van dom verandert volgens 
Halliwell langs een andere weg (ad aliam) in ‘dom, stompzinnig’ en dat geldt 
voor het Nederlandse stom ook, zegt Halbertsma, waarvan de betekenis ‘stom, 
sprakeloos, zwijgend’ is overgegaan in ‘dom.’157

Veel artikelen in het Lexicon Frisicum hebben, net als eármode, wel een zware 
etymologische component, maar een expliciete verwijzing naar de oorspronkelijke 
betekenis ontbreekt meestal, vergelijk BARN, ‘kind, nakomeling’: 

BARN, n. (bán) infans, soboles; pl. barn, liberi, Workum. Goth. barn, [...], 
n. Isl. barn, n. proles, filius, filia. F.b. barn. Goth. bairan, ferre, parere. Nl. 
baren, parere. Nl. v. baren, pl. liberi; plene moeder-baren, fructus, soboles 
matris, infans. - F.v. bera, ferre, parere; bern, n. infans, pl. bern, liberi. Boárn, 
n. Hindelopia; dial. communis bern, n. Bjern, bjernke, n. Makkum, pl. bjern, 
bjerntsjes, (bjentsjes) […]. - Ags. beran, ferre, gignere; bearn, n. soboles. Ang. 

156  DUM, (doem) dom, adj. dom, stompzinnig, onwetend, onkundig, onervaren, onnaden-
kend, ongeletterd, onontwikkeld; eigenlijk stom, sprakeloos, zwijgend, Goth. dumbs, Ags. 
dumb, Ang. dumb, stom, sprakeloos, zwijgend, met apocope van de letters b of p, zoals Nl. en 
F. dom. Halliw. De betekenis stom gaat langs een andere weg over in dom, stompzinnig,. Zo 
ook Hol. stom, stom, sprakeloos; Dat is stom, dat is in domme daad.
157  S.v. buk-seek (544) wordt duidelijk dat we ‘proprie’ ook anders kunnen interpreteren: 
buk-seek, buk-siik, adj. intus fracidus, ex. gr. pyrum. Di parren binne buksiik, pyra intus mol-
lescunt, Hol. beursch, F.u. De peren würde beurs. Buk-siik, proprie ventris morbo laborans, […].
Na de voorbeelden wordt als extra uitleg van het lemma gezegd dat buk-siik eigenlijk bete-
kent: ‘buik die aan een ziekte lijdt (buik die ziek is)’, zonder dat daarmee nu dadelijk een 
oerbetekenis bedoeld wordt.
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v. bern. Compara Nl. v. moeder-baren, cum Ang. v. moder-child, Rob. Gloc. 
Eandem ad normam ex Ags. cennan, parere, pf.p. cenned, partus, enixus, 
est Nl. kind, infans, Nl. v. kind, filius; kinne, filia. Melis Stoke, I. 243. Nl. 
menschen-kind, homo. Lat. nasci; natus, filius.

In een brief aan de ‘Minister van Binnenlandsche Zaken’ (Tresoar Hs 123 
ca. 1842, zie Kalma (1969d)), beschrijft Halbertsma hoe een volgens hem 
node gemist nieuw Nederlands woordenboek er uit zou kunnen zien. Voor 
een dergelijk woordenboek dient men ‘de grondbetekenis der woorden op 
te delven, uit welke als de eerste bron alle overige betekenissen natuurlijk 
voortvloeien.’ Dat is volgens Halbertsma niet voor iedereen weggelegd. Men 
moet daarvoor namelijk de oudste overblijfsels van alle Germaanse talen tot 
zijn beschikking hebben, omdat die ‘in de betrekking van tongvallen eener 
algemeene taal tot elkander [staan], zodat het onmogelijk is er ééne taal van te 
doorgronden zonder ze alle te doorgronden’ (Kalma 1969d:62). Niet helemaal 
toevallig voldoet Halbertsma zelf aan de eisen die aan de redacteur van een 
nieuw woordenboek worden gesteld. In zijn beschrijving van het doel van 
het te schrijven woordenboek herkennen we in ieder geval één aspect van het 
Lexicon Frisicum. Daarin zet hij immers de lemmata in een groter Germaans 
verband door verwante vormen uit verschillende stadia van andere Germaanse 
talen te geven. Door verwante vormen te vertalen of te verklaren in het Latijn, 
stelt Halbertsma de gebruiker in staat om zich een beeld van de geschiedenis 
van het lemma in kwestie te vormen. Vaak blijft de etymologische component 
evenwel maar beperkt tot het simpel opnoemen van vormen uit andere talen 
en taalstadia. In het artikel ears (aars) (836), bijvoorbeeld, worden Angelsaksische 
en de Middelengelse en contemporaine Engelse en Nederlandse equivalenten 
genoemd, zonder betekenisaanduiding of verklaring. Het gebeurt ook dat 
anderstalige equivalenten helemaal niet etymologisch aan het lemma verwant 
zijn. In die gevallen lijkt hun enige functie het verduidelijken van de betekenis 
te zijn, vergelijk: ÆNJELIER, cg. […]. Nl. anjelier, Sax. n. filet, Hd. nelke, Gal. 
oeillet, clou de giroffle, Brabanti boreales ginoffel. Hol. (Kil.) “angheliere, angier, Hol. 
j. ghenoffel.” […].

8.4 Grondbetekenis en volgorde der betekenissen
Halbertsma (1851:110) legt een verband tussen de grondbetekenis van een 
woord en de plaats daarvan ten opzichte van afgeleide betekenissen in het 
woordenboek van Kiliaan. De ‘eigenlijke beteekenis’ van ‘verschieten’ is volgens 
hem ‘schichtig van het eene plek naar het andere springen. Het gebruik past dit 
toe op eene snelle verandering van kleur [...].’ Bij Kiliaan vindt hij s.v. verschieten de 
in zijn ogen verkeerde volgorde van betekenissen: ‘concuti, consternari, pavore 
resilire’ (onrust zaaien onder, doen schrikken, angst aanjagen; terugspringen, 
-stuiten). Kiliaan was volgens Halbertsma, ‘even als zijne vroegere en meeste 
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latere collegas, onkundig van de eigenlijke beteekenis’, vandaar dat hij ‘de 
afgeleide van schrikken, vóór die van, terugspringen (plaatst).’ Kiliaan heeft 
s.v. verbeuren volgens Halbertsma (1851:328) dan wel weer ‘teregt’ de betekenis 
van delinquere, committere (een misdaad, misstap, overtreding begaan, een fout 
maken, schuldig zijn, zich eraan schuldig maken dat) geplaatst voor die van 
incurrere mulctam (een (geld)straf oplopen).
Halbertsma (1851:427) toont zich heel tevreden over het Dictionary of the English 
Language combining explanation with Etymology by Charles Richardson (1844). Hij 
noemt het ‘het eerste goede woordenboek der Engelsche taal, hetwelk, zoo ver 
de Etymologische kennis van Richardson reikt, de natuurlijke ontwikkeling van 
de vormen en beteekenissen der woorden door aanhalingen uit de beroemdste 
schrijvers staaft, van de oudste afdalende op de jongere.’ Het woordenboek 
van Johnson in de editie van Todd, ‘waarbij de Engelschen nog steeds zweren 
als hunne norma loquendi, begint meesttijds met de verst afgeleide beteekenis, 
en eindigt dikwijls met de eerste en oorspronkelijke.’ Dat heeft volgens 
Halbertsma te maken met ‘onkunde van de grondbeteekenis’, daardoor ‘voert 
het [woordenboek] eene menigte van valsche en onnoodige onderscheidingen 
in de beteekenissen aan, die zeer stiptelijk genommerd zijn, niet ongelijk aan 
een Gothisch gebouw met eene groote menigte kleine venstertjes en zeer weinig 
licht. Nergens was zeker de taalkundige beginselloosheid onbegrensder dan 
in het hoofd dezer beide schrijvers.’ Zijn oordeel over het werk van Johnson 
en Todd is vernietigend. Hun woordenboek ‘levert in twee lijvige en zeer 
kostbare quartijnen een model, hoe een woordenboek niet behoort geschreven 
te worden.’
In Halbertsma’s ideale woordenboek volgen dus algemene betekenissen 
op specifieke betekenissen, afgeleide betekenissen op grondbetekenissen. 
Dat is in overeenstemming met zijn uitgangspunt dat de ontwikkeling van 
grondbetekenis naar actuele gebruiksbetekenis vaak ook een ontwikkeling 
van specifiek naar algemeen is. Het is de taak en de kunst van de etymoloog 
om vanuit die veralgemeende betekenis de specifieke grondbetekenis terug 
te vinden; dat laatste door de betekenissen van de externe etymologische 
verwanten te bestuderen.
We hebben evenwel gezien dat in het Lexicon Frisicum de grondbetekenis 
niet altijd goed duidelijk wordt, zo die al gegeven wordt. Is er in een artikel 
wel sprake van een expliciete grondbetekenis, dan wordt die niet altijd 
als eerste betekenis gegeven, vaak verschijnt de grondbetekenis buiten de 
betekenisafdeling van een artikel. Mogelijk heeft Halbertsma daarvoor 
gekozen omdat dat hem meer ruimte geeft om de grondbetekenis duidelijk 
te maken en te bespreken. Wanneer een lemma meerdere betekenissen heeft, 
kunnen we er dus niet zonder meer van uitgaan dat de eerste betekenis de 
grondbetekenis is. Halbertsma haalt met andere woorden zijn eigen norm niet 
altijd.
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Verschillende betekenissen worden in het Lexicon Frisicum niet genummerd, 
maar achterelkaar gezet, gescheiden door een puntkomma of een komma:

bytling, cg. capistrum; frænum (358)
BIGRUSJE, manibus illotis conspurcare; in genere, contaminare

De puntkomma scheidt in het eerste voorbeeld verschillende, maar 
gerelateerde, betekenissen van bytling van elkaar, namelijk ‘halster’ en ‘bit.’ De 
betekenis ‘halster’ (met inbegrip van het bit) is afgeleid van die van ‘bit’, ijzeren 
mondstuk van het tuig van een trekdier. Halbertsma geeft hier de afgeleide 
betekenis dus pas na de specifieke. Bij BIGRUSJE volgt de algemene betekenis 
‘bederven, bevlekken’ pas na de meer specifieke betekenis ‘met ongewassen, 
smerige handen bevuilen.’
Betekenissen worden in het Lexicon Frisicum ook door een komma van elkaar 
gescheiden:

BOT, adj. obtusus, hebes, modum excedens, extraordinarius, abundans, 
copiosus. Inter Italos restat Gothorum bauths in boto, hebes. Isl. buta, 
truncare; butr, m. truncus. Nl. v. botten trudere; resultare. (Nl. bot-visch., 
bot, passer marinus, rhombus); Nl. bot vangen, repulsam ferre; lusus in 
duplici notione piscis et repulsæ. Gothi bauths, surdus, mutus, stupidus, 
insipidus, quæ sunt notiones figuratæ. Nl. het mes is bot, culter obtusus est. 
Hy is bot van verstand, hebeti est ingenio

Daarbij hoeft het niet te gaan om duidelijk verschillende betekenissen. Zo 
horen de eerste twee betekenissen, obtusus en hebes bij elkaar, beide betekenen 
ze ‘stomp, bot.’ Uit de opmerking over het Gotisch kunnen we opmaken dat we 
hier te maken hebben met de grondbetekenis, die hier dus terecht als eerste 
genoemd wordt158. De verwijzing naar Middelnederlands botten, in de eerste 
betekenis, ‘trudere’ (laten groeien) is mogelijk bedoeld om de overgang naar de 
betekenissen ‘erg, zeer; buitengewoon, veel, overvloedig aanwezig, rijk, talrijk’ 
duidelijk te maken. Het is onduidelijk wat Halbertsma wil zeggen met de 

158  Het WFT geeft naast het citaat uit het Lexicon Frisicum, nog een voorbeeld uit het 
Friesch Woordenboek (1900) en een citaat uit een taal- en idioomboek uit 1965. Het WFT 
labelt bot in de betekenis van ‘niet scherp’ niet als Hollandisme, maar zo wordt het in het 
tegenwoordige Fries wel beschouwd. Dit zou in Halbertsma’s tijd anders geweest kunnen 
zijn, maar heel waarschijnlijk is dit niet. De Friese taaldatabanken van de Fryske Akademy 
leveren voor het negentiende-eeuwse Fries en voor het Middelfries geen bewijsplaatsen 
voor bot in die betekenis. 
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tweede betekenis, ‘resultare’ (terugspringen, -stuiten)159. S.v. E(L)LINDE komt 
de eigenlijke betekenis na de eigentijdse:

ELINDE, cg. miseria, proprie exilium, quod antiquis temporibus propter 
mutuum gentium odium, periculi et miseriæ erat plenum. Nl. ellende, 
idem, Ags. elland, n. terra peregrina, F.v. ellend, îlend, ililend, n. idem.
ELLINDE, cg. miseria, proprie exilium. Vide elinde. Nl. v. ellendighen, vb.a. 
(in aliam i.e. peregrinam regionem mittere) in exilium mittere. - Nl. v. 
(elwerts) ellers, hodie elders, Ags. elles-hvar. Lat. aliorsum, Gal. ailleurs.

Beide keren verklaart Halbertsma de lemmata als ‘miseria’ (ellende) en beide 
keren zegt hij dat het eigenlijk (proprie) om ‘exilium’ (ballingschap) gaat. S.v. 
ELINDE voegt hij daaraan toe dat ballingschap een hoop ellende betekende, 
omdat ballingschap in oude tijden vanwege de haat tussen de volken 
onderling veel gevaren en ongeluk met zich meebracht. Hij had er gezien het 
etymologisch verklarende doel van zijn woordenboek bij kunnen of moeten 
zeggen dat het tweede deel van de lemmata ‘land’ is. Dat wordt in het eerste 
artikel impliciet duidelijk gemaakt via de Angelsaksische vorm ‘elland, n. 
terra peregrina’ (vreemd land) en in het tweede door het Middelnederlandse 
werkwoord ‘ellendighen, vb.a. (in aliam i.e. peregrinam regionem mittere) in 
exilium mittere’ (naar een vreemde streek sturen, verbannen)160.
Ook s.v. ETMIEL (etmaal) geeft Halbertsma de oorspronkelijke of eigenlijke 
betekenis ‘steeds terugkerende tijd’, waarmee verwezen werd naar de regelmatig 
terugkerende kerkelijke feestdagen, na de eigentijdse betekenis ‘één wisseling 
tussen dag en nacht.’

ETMIEL, n. vices noctis et diei; proprie, temporis spatium recurrens

159  WNT botten I: in West-Vlaanderen ook BUTTEN, voorheen ook BOUTEN (denkelijk 
als nnl. boeten uitgesproken) —, onz. en bedr. zw. ww. Eng. butt. Evenals Bot (I, III, VII, VIII, 
X) zeker wel in eenig, thans nog niet nader te bepalen verband staande met it. bottare, but-
tare, prov. sp. port. botar, fr. bouter (en butter), en derhalve ook met ohd. bózan, onr. bauta, 
ags. béatan; verg. verder BOETEN (II), BOOTEN (I) en BOTSEN. In Noord-Nederland thans 
verouderd.
1. Onz. Van zaken, of ook personen, die geworpen of gedreven worden. Met geweld op of 
tegen iets aanstooten, bonzen. Verg. BOTSEN, 1, a). 
Eigenlijk. Inzonderheid van een veerkrachtig lichaam. Terugspringen, terugstuiten. 
2. Bedr. Iemand of iets stooten, duwen, slaan. 
160  Vergelijk Halbertsma (1851:5): ‘Ellende, miseria, wijst ons op die vete tusschen volken 
en volken in vroegere eeuwen, waaronder ballingschap (As. elilendi terra peregrina) in een 
vreemd land de grootste aller jammeren was.’
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Samenvattend kunnen we zeggen dat Halbertsma zich in allerlei publicaties 
bewust heeft getoond van het belang van de eigenlijke betekenis, ofwel de 
grondbetekenis van woorden. Uit de grondbetekenis hebben zich andere 
betekenissen ontwikkeld en hij ziet het als de taak van de lexicograaf om via de 
bestudering van etymologisch verwante woorden uit andere talen en taalfasen, 
de grondbetekenis op te sporen en van daaruit de betekenisontwikkeling 
zichtbaar te maken. In zijn eigen woordenboek maakt hij dat niet helemaal waar. 
Hij hanteert daarin weliswaar een aantal malen het begrip ‘grondbetekenis’, 
maar hij is niet consequent naar de grondbetekenis op zoek. Veelal verschijnt de 
grondbetekenis niet in de betekenisafdeling van de artikelen, en waar dat wel zo 
is, wordt die, tegen Halbertsma’s op andere plaatsen uitgesproken principes in, 
niet altijd als eerste van de verschillende betekenissen gegeven. Hij beschouwt 
het Gotisch, zijnde de oudst bekende Germaanse taal, als belangrijke bron 
bij het opsporen van de grondbetekenis van de Friese lemmata. Toch neemt 
hij niet altijd de Gotische betekenis als grondbetekenis aan en bovendien 
ontbreken Gotische vormen in veel artikelen. In zijn woordenboek wordt ca. 
330 keer verwezen naar het Gotisch. Gotische vormen worden vooral, maar niet 
uitsluitend, gegeven in artikelen met een lemma in hoofdletters, wat betekent 
dat gemiddeld maar in maximaal 13,5% van de lemmata in hoofdletters het 
Gotisch aan bod komt. Het Lexicon Frisicum is daardoor misschien wel in zijn 
uitgangspunten te vergelijken met dat van Grimm, maar zeker niet op het 
punt van het consequent ten uitvoer brengen daarvan.

8.5 Plaats van de betekenisomschrijvingen
De betekenisverklaringen komen in het Lexicon Frisicum meestal na de 
woordsoort- of de taalaanduiding: dóp, cg. tegumen; ein-fugel, cg. anas in 
genere; ethla, edela, m. F.v. avus, proavus; biwaringe, F.v. tutela infantis161. Ze 
kunnen echter ook op andere plaatsen in een artikel verschijnen, bijvoorbeeld 
na uitspraakaanwijzingen: ARNST, earnst, cg. (eánst, jenst) serium, opponitur 
omni rei quæ fit joci gratia162, of na een vorm uit een andere taal: bek-feng, 
F.v. Nl. teruggreep, carptus retrorsus163. Betekenissen worden een enkele keer 
verdeeld over meerdere artikelen (kol.739):

drank, cg. drankje, n. potio medica, plene docters-drank.
drank, cg. omnis potio inebrians, speciatim spiritus vini vel juniperi drank, 
potus exhilarans in festo vel comessatione vel symbolis. 

161  dóp, cg. omhulsel; ein-fugel, cg. eend; ethla, edela, m. F.v. grootvader, overgrootvader; 
biwaringe, F.v. toezicht op kinderen.
162  ARNST, earnst, ernstig, serieus, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het 
spel.
163  achterwaartse vangst/oogst.
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drank, fæces recentes coctæ cerevisiæ sive excocti hordei, quibus porci et 
vaccæ saginantur164. 

Soms wordt het lemma in een artikel nog een keer gegeven, gevolgd door een 
tweede omschrijving, zoals s.v. BLEAKJE, dat omschreven wordt als: ‘fulgere, lucere’ 
(blaken, schitteren, blinken, stralen, oplichten). Direct daarna wordt het lemma 
herhaald als: Blækje, en omschreven als: ‘ignescere, de candescente metallo valet’ 
(schitteren, vlam vatten/roodkleurig worden, met als toevoeging dat dat geldt voor 
gloeiend metaal). S.v. het Oudfriese EWEL, ‘morbus’ (ziekte, kwaal), introduceert 
Halbertsma verderop in het artikel het modern Friese euwel, dat een eigen 
omschrijving krijgt: ‘in genere, omne malum, præcipue autem corporis vitium’ (in 
het algemeen al het slechte, ongunstige, nadelige, ongelukkige, in het bijzonder, 
voornamelijk echter van een lichamelijk gebrek). In feite geeft hij hiermee een 
betekenisovergang van het Oudfriese ewel naar het modern Friese euvel aan165.
Het komt ook voor dat betekenissen volgen na een liggend streepje, dat in het 
Lexicon Frisicum meestal gebruikt wordt om voorbeelden van elkaar te scheiden. In 
het artikel briede bijvoorbeeld (de nummering tussen haakjes is van mij): 

briede, vb.a. (1) incubare (ut calefiant ova), valet de avibus solis, non de 
animalibus catulos procreantibus. […] – Figurate, (2) gignere, producere, […]. 
– (3) Meditari, moliri […] – (4) Briede, pigre hærere uno loco.166 (508)

S.v. earnje (120) geeft Halbertsma eerst drie betekenissen die gebaseerd zijn op 
het werk van Gysbert Japiks, respectievelijk ‘ernstig vermanen, verwijtend of 
met afkeuring zeggen’, ‘met toewijding verzorgen’ en ‘serieus, ernstig praten’, 
pas daarna geeft hij de, sterk op de laatste betekenis lijkende, algemene 
betekenis ‘ernstig, streng spreken, zeggen’: 

164  drank, drankje, medische drank, eenvoudig: docters-dranck
drank, elke drank die dronken maakt, vooral geest van wijn of drank van de jeneverbes, een 
drank die vrolijk maakt op een feest of diner of bijeenkomsten
drank, vers bezinksel van gebrouwen bier of gekookte gerst, waarmee varkens en koeien 
worden gemest.
165  Vergelijk Halbertsma (1851:35) ‘vs. 50. beheuelt voor be-euelt met krankheid bezocht. [...]; 
van euel is be-euelt Ags. efel, yfel doelt oorspronkelijk op natuurlijk kwaad zoo als ligchaamspijn 
enz. en beteekent allereerst infelix; de tweede en latere beteekenis doelt op zedelijk kwaad, en 
is dus malus, pravus Ang. evel pravus. De beteekenis van natuurlijk of ligchamelijk kwaad is 
nog in Nl. voet-euvel podagra.’ Halbertsma verwijst s.v. EWEL niet naar het Angelsaksisch.
166  (1) broeden, (2) fig. verwekken, baren, veroorzaken, (3) nadenken over, overdenken, 
bedenken, beramen, (4) lui op één plaats hangen/zitten. De letterlijke betekenis komt voor 
de figuurlijke, de betekenissen (3) en (4) zijn ook als figuurlijk op te vatten.
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earnje, vb.a. G.J.I. 53, severe monere, increpare:117, enixe curare:33, seria 
loqui; in genere, graviter loqui, dicere.

S.v. deugd (696) doet zich het vreemde verschijnsel voor dat de eerste omschrijving 
het Nederlands geldt: ‘Neerlandice virtus in genere’ (deugd in het algemeen), na 
een puntkomma volgt dan nog, als een soort van specificatie, dat deugd in het 
Fries speciaal betrekking heeft op liefdadigheid aan mensen, wat de hoogste 
deugd is: ‘Frisice speciatim benificentia in homines, quæ est summa virtus.’ 
Bij bepaalde woorden met een figuurlijke betekenis wordt op de plaats waar 
gewoonlijk een betekenisomschrijving verschijnt, de letterlijke, ‘etymologische’ 
betekenis tussen haakjes gegeven. Zo geeft Halbertsma s.v. druch-kloot (760) eerst 
tussen haakjes aan dat dat iemand is wiens testikels verdroogd zijn, ‘cui sicci 
sunt testiculi’ en daarna geeft hij de betekenis: ‘homo frigidus in venerem, non 
aptus coitui’, (een door ouderdom verzwakte man, die de geslachtsdaad niet 
(meer) kan verrichten). Een letterlijke vertaling tussen haakjes kan ook na de 
omschrijving komen: 

erke-drank, aqua in fossis (potio anatum) (18)167 

Halbertsma verklaart het lemma als een woordspeling op ‘sterke drank’: ‘per 
paronomasiam pro sterke-drank, potus alcoholicus.’ 
Een apart geval is het artikel blyn-rinne, ‘(cæce currere, i.e. sine exitu) Di steech 
rint blyn, angiportus caret exitu’ (394). Tussen de haakjes komt eerst de vertaling, 
‘blindlopen’ en dan een toelichting: ‘i.e. zonder uitgang.’ Maar de betekenis 
wordt pas echt duidelijk in het voorbeeld: ‘de steeg mist een uitgang.’ Letterlijke 
vertalingen kunnen ook zonder haakjes verschijnen, zoals in kolom 64: 

ag-bred, F.v. tabula vel tabulatum oculi, i.e. palpebra168

Betekenisomschrijvingen ontbreken bij enkele lemmata geheel. In plaats 
daarvan wordt het lemma in een bepaalde context geplaatst en het is de hele 
context die in een dergelijk geval wordt vertaald of toegelicht:

âfbéakenje, vb.a. Di mar âfbéakenje, contis fundo aquæ infixis significare nautis, 
qui velificando certant de premio, quem et quantum cursum illos sequi jus 
est. (201)
AFJAEN, vb.a. ‘n letterke, ‘n pakje, âfjaen, epistolam, mandatum vel fasciculum 

167  erke-drank, slootwater (eendendrank)
168  Halbertsma licht na de betekenis ‘bord van het oog’ met i.e. toe dat het hier om het 
‘ooglid’ gaat. Dat is echter niet correct. Nijdam (2008:371) vertaalt agebred als ‘oogkasgebied’, 
Hofmann/Popkema (2008) geven daar de Duitse variant Orbitalfläche van. Buma (1996) zegt 
s.v. âgbrê dat het om ‘Zur Augenhöhle gehörende Haut’ gaat. 
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præteriens homini inscripto tradere. - Fen immen oafjaen as er nin turf heach 
is, (de aliquo ex se dare, i.e. male dicta) invehi in aliquem ut hominem 
abjectum. - Ik jóuw my mei nin flaibekken oaf, nihil inter me et adulatores
AFTHERSKJE, vb.a. Hweet therskje, triturare triticum; di hweet âf-therskje, 
totam tritici copiam triturare. Ags. therscan, triturare, Ang. thrash
DOMPICH, adj. Dompich hûs, domus aeri libero et luci non pervia, humida, 
contignatione cubiculorum humili. Vide supra 612. F.b. W.o. dumstig, Hd. 
dumpsig. E.I. 90169

8.6 Soorten definities

8.6.1 - Omschrijvende, synoniemen- en heteroniemendefinities
De meest gebruikelijke definities, ook in tijd van het Lexicon Frisicum, zijn 
de omschrijvende, of analytische definitie en de synoniemendefinitie. Vaak 
vinden we een combinatie van beide, waarbij doorgaans eerst de omschrijving 
wordt gegeven en dan een synoniem. Beide soorten definities komen ook in 
het Lexicon Frisicum het vaakst voor, met dien verstande, dat de definities en 
synomiemen hier in het Latijn worden gegeven. Omdat de synoniemen uit 
een ander taalsysteem komen, is het juister om van heteroniemen en dus van 
heteroniemendefinities te spreken. Heteroniemdefinities komen in het Lexicon 
Frisicum frequent als enige definitie voor, vooral bij bijvoeglijke naamwoorden, 
waarbij een omschrijvende definitie niet nodig is. Omschrijvende definities 
worden meestal niet gevolgd door een heteroniemendefinitie, begrijpelijk, 
want een heteroniem maakt in wezen een omschrijvende definitie overbodig.
Een omschrijvende definitie ‘bevat steeds een kernelement dat aangeeft onder 
welke begripsklasse het woord valt en een of meer elementen die uitdrukken 
waarin het zich van andere leden van die begripsklasse onderscheidt’ (Moerdijk 
1994:64). Een voorbeeld van een omschrijvende definitie vinden we in het 
WNT bij broek: ‘Kleedingstuk tot bedekking van het onderlijf en de dijen, 
van boven om het middel met een gordel, gesp, knoop enz. vastgemaakt en 
van onderen in twee pijpen uitloopende.’ Het kernelement, of genuswoord, 
is hier ‘kleedingstuk’, dat vervolgens nader wordt gespecificeerd om het te 
onderscheiden van andere kledingstukken. In het Lexicon Frisicum kunnen we 
dergelijke definities ook tegenkomen, 

169  Di mar âfbeakenje, met diep in het water gestoken palen voor de schippers, die zeilen 
om een prijs, aangeven welke route en van welke lengte ze moeten afleggen.
AFJAEN, ‘n letterke, ‘n pakje, âfjaen, een brief, een zending of een pakje in het voorbijgaan aan 
een geadresseerde overgeven.
AFTHERSKJE, Hweet therskje, tarwe dorsen; di hweet âf-therskje, de hele voorraad tarwe dor-
sen. Ags. therscan, dorsen
DOMPICH, Dompich hûs, een huis dat niet toegankelijk is voor frisse lucht en daglicht, 
vochtig, door de lage zoldering van de (slaap)vertrekken.
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AK, aek, cg. navis piscatoria
AKER, cg. vas parvum æneum quo aquam pluvialem ex cisterna hauriunt

Een ‘AK’ of een ‘aek’ is een boot (‘navis’ genuswoord) die door vissers wordt 
gebruikt en een ‘AKER’ is een kleine koperen vaas of kan (‘vas’ genuswoord) 
waarmee regenwater uit de regenput geput wordt.
Wanneer Halbertsma in zijn woordenboek de lemmata echter met een Latijns 
equivalent kan verklaren, dan kiest hij daar vaak voor. Hij kan daardoor 
s.v. het Oudfriese BROK, brôk volstaan met ‘bracca’, dat ook geldt voor de 
verderop vermelde modern Friese variant brûk, broek. Bij een synoniemen-/
heteroniemendefinitie gaat het dus slechts om een impliciete toekenning 
van de betekeniskenmerken van het synoniem/heteroniem aan het lemma 
(Moerdijk 1994:68). Synoniemendefinities komen in het WNT voor ‘als 
toevoegingen bij de lexicografische definitie […]. Zij komen echter ook 
veelvuldig op zichzelf voor’ (Moerdijk 1994:69). De synoniemendefinitie wordt 
door de Grimms ook vaak toegepast. Reichmann (1991:316-317) constateert dat in 
het DWB ‘als kennzeichender Erläuterungstyp […] die Angabe von Synonymen 
und partiellen Synonymen (fungiert) sowie von Heteronymen und partiellen 
Het[e]ronymen aus einer anderen Sprache, meist aus dem Lateinischen.’ Ook 
hier gaat het dus slechts om indirecte verklaringen170. 
In het Lexicon Frisicum worden soms Friese synoniemen gebruikt als aanvulling 
op de in het Latijn gestelde betekenisomschrijvingen171. Synoniemen fungeren 
hier als specifieke aanduidingen van lexicale relaties. Ze hebben dus impliciet 
ook betekenisverklarende werking. Synoniemen worden sec gegeven, maar ze 
worden regelmatig ook aangekondigd met: ‘synonyma sunt’, ‘alias172’, ‘idem 
quod’, ‘idem.’ Halbertsma gebruikt ook de termen ‘synonymon’ en ‘synonyma’ 
om synoniemen of bijna (Lat. fere) synoniemen van het lemma aan te geven. 
Dat kan direct na de woordsoortaanduidingen zijn:

hulk, cg. idem quod piip. Nl. v. hulcke, concha, […]. (881)
ryd-wâl, cg. idem quod sit-wâl. Ags. ridan, equitare, insidere, premere. […]. 
(882)
endelest, adj. F.v. extremus, ultimus, idem quod F. einlingsk. […]173. (886)

170  Reichmann verwijst hier naar: Wiegand (1983:227-228) en Wiegand (1985:76-78).
171  Hoewel Halbertsma (1863a:232) ervan overtuigd is dat er ‘in de tael [...] gene 
Synoniemen [bestaen] dan voor hun, die de tedere overgangen in de betekenissen niet 
weten te onderscheiden.’
172  Op andere plaatsen introduceert de term ‘alias’ nevenvormen van het lemma, zie p. 108.
173  hulk, hetzelfde als piip, Nl. v. hulcke, schelp(dier)
ryd-wâl, hetzelfde als sit-wâl Ags. ridan, paardrijden, er op zitten, drukken
endelest, uiterste, verste, hetzelfde als einlingsk
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direct na de Latijnse vertaling: 

blettsje-guód, n. alsine media. Synonyma sunt erf, fugel-krud, hinnebyt, Ang. 
hen-bit (387)
éar-scilen, pl. laciniæ auriculares galli gallinacei, auriculæ imæ galli. Alias 
hwite blibben, paleæ albæ174 (114)

of helemaal aan het eind van het artikel: 

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 bædscodden (195)
bjin-itich, adj. macer sed ossibus giganteis instructus. Bjinitige keerdel, Ang. 
big-boned man, Nl. zwaar gebonkte kerel. Alias, bjinbitich, Screder kou, vacca 
ossibus magnis, fere synonymum est175 (252)

Synoniemen (heteroniemen) kunnen ook in een andere taal zijn, of in een 
andere geografische of temporele variant van het Fries: 

BROM-TIKE, brum-tike, F.o. scaraboeus mense majo in vicinio 
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. 
griselke (908)
endelest, adj. F.v. extremus, ultimus, idem quod F. einlingsk (886)
alda-féder, m. F.v. avus. F. oárre-heit, (alter pater) idem176 (894)

174  blettsje-guód, alsine media (Lat. plantennaam). Synoniemen zijn ….ear-scilen, randen 
van het oor van de huishaan, de uiterste oren van de haan. Ook wel hwite blibben, witte “kieu-
wen”.
175  baeds-iggen, (hoeken van het ledikant) aan elkaar verbonden houten planken, die de 
beide kanten van de toegang tot het bed vormen, waar de scharnieren van de matraslatten 
aan bevestigd zijn, en waarop een losse plank dwars over het bed ligt (baeds-planke). Synonie-
men zijn baedscudden of baedscodden.
bjin-itich, mager, maar voorzien van geweldige botten. Bjinitige keerdel, Ang. big-boned man, Nl. 
zwaar gebonkte kerel. Anders bjinbitich, screder kou, een koe met grote botten, is bijna syno-
niem.
176  BROMTIKE, een kever die in de maand mei in de buurt van rivieren vliegt en de 
boombladeren verslindt. 
’n emerke, een korreltje, een heel klein beetje.
endelest, uiterste.
alda-feder, avus, grootvader. Oarre-heit (tweede vader) hetzelfde, d.w.z. grootvader
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De synoniemen bij blettsjeguod hierboven worden door een komma van 
elkaar gescheiden, inclusief de Engelse vorm hen-bit. We zouden ‘hen-bit’ op 
kunnen vatten als een externe verwant van hinnebyt, en als zodanig dus als 
een heteroniem. S.v. ‘n emerke hierboven kunnen we het Nederlandse ‘griselke’ 
echter niet zo gemakkelijk als externe verwant van het (Oost)friese ‘n spier, ‘n 
sier beschouwen.
Het kan soms verhelderend werken om een in een bepaald artikel genoemd 
Fries synoniem in het Lexicon Frisicum op te zoeken. Zo vindt de gebruiker 
die niet precies weet wat s.v. blettsjeguod de omschrijving ‘alsine media’ 
inhoudt, bij het lemma ERF veel informatie die de betekenis van blettsjeguod 
duidelijker maakt. Halbertsma verwijst in de praktijk niet altijd over en weer 
naar synoniemen. Vanuit BROM-TIKE, bijvoorbeeld, is het artikel ekkel-tæwe 
wel te vinden, al is de spelling niet gelijk, maar andersom is BROM-TIKE 
onvindbaar. 
S.v. üet-farre, ‘linquere portum et vehi in oceanum177; üetfalle. idem’ (991) volgt 
na de puntkomma, waar we een tweede betekenis zouden verwachten, het 
synoniem üetfalle. De betekenis ‘uitvaren’ wordt overigens in het artikel üet-
falle (977) zelf niet gegeven.
In kolom 115 vestigt Halbertsma s.v. ârbeidje, ‘arbeiden’, de aandacht op het 
werkwoord wirkje, ‘werken’ en op het zelfstandig naamwoord wirk, ‘werk’: 

ârbeidje, vb.n. laborare. Nota vb. wirkje et st. wirk in genere de opificiis, 
artificiis valere; arbeid, arbeidje contra de omni labore, præcipue in re 
agraria, et de molestia qualicumque178

Omdat zowel arbeidje als wirkje vertaald kunnen worden als laborare, voelt 
Halbertsma zich blijkbaar genoodzaakt om ze te ontmaskeren als bijna-
synoniemen. Het resultaat van zijn uitleg van het verschil tussen ârbeidje en 
wirkje is een verfijning van de omschrijving van het lemma. Bij ârbeidje blijkt 
het te gaan om ‘zwaar werk, vooral in de agrarische sector’, terwijl wirkje meer 
gebruikt wordt voor ‘handwerken en ambachten179.’

177  uet-farre, de haven verlaten en de oceaan op gaan, uetfalle hetzelfde.
178  arbeidje, werken. Merk op dat wirkje en wirk in het algemeen geldt voor werklieden, 
ambachtslieden; arbeid, arbeidje daarentegen voor alle arbeid, vooral in de landbouw, en over 
een of andere belasting.
179  Halbertsma kan hier geïnspireerd zijn geweest door Jacob Grimms artikel Arbeit in 
het Deutsches Wörterbuch, waar we lezen: ‘allmälich heiszt alles arbeit, was von den soge-
nannten handwerkern verrichtet wird, wofür, wie dieser name selbst bezeugt, ursprünglich 
lieber werk gesagt wurde, obschon tagewerk auch den dienst des taglöhners bezeichnen 
kann. arbeit der zimmerleute, maurer, schmiede u. s. w. dann ebenwol die feinere arbeit der 
künstler und bildner.’
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8.6.2 - Antoniemendefinities
In het eentalige WNT komen ook antoniemendefinities voor, waarbij ‘een 
woord met een betekenis die tegengesteld is aan die van het trefwoord 
en de ontkenning daarvan’ wordt gebruikt, zoals ‘niet of weinig verlicht’, 
bij het lemma donker (Moerdijk 1994:69). In het Lexicon Frisicum kan 
Halbertsma in dergelijke gevallen gebruik maken van een Latijns equivalent 
of een Latijnse omschrijving: DUNKER, ‘adj. obscurus.’ Halbertsma 
werkt in het Lexicon Frisicum desondanks wel met antoniemen om 
betekenisomschrijvingen te verduidelijken. Hij noemt die term echter nooit. 
Hij gebruikt de formuleringen ‘opponitur’ en ‘contra’ om woorden met een 
tegengestelde betekenis in te leiden. Daarbij gaat het niet altijd om zuivere 
antoniemen.
S.v. efter-send, F.v. judicium Synodale posterius; opponitur frum-send judicium 
Synodale prius. […] (859) zet Halbertsma het tweede synodale vonnis tegenover 
het eerste synodale vonnis en s.v. dubel-hertich, adj. insincerus, falsus, wordt 
ienfâldich, simplex (eerlijk, oprecht) (766) met ‘opponitur’ geplaatst tegenover 
het lemma, dat van Halbertsma de betekenis ‘vals, onbetrouwbaar’ heeft 
gekregen. Een enkele keer loopt de tegenstelling over de artikelgrens heen 
(685):

hus-doar, domus coloni janua. Opponitur. 
middel-doar, mil-doar, janua inter stabulum et domicilium coloni 
media; janua habitaculum rustici ejusque familiæ separans ab officina 
lactaria. 

De hûsdoar is de deur naar het woongedeelte, terwijl de middeldoar of de mildoar 
de deur tussen de stal en het woongedeelte is, of de deur van het middelste 
vertrek van een boerderij naar het karnhuis. 
Het komt ook voor dat er helemaal geen aan het lemma gerelateerde vorm 
wordt genoemd. In het artikel DAED zet hij de betekenis van het lemma 
tegenover een tegengestelde betekenis:

DAED, cg. beneficium, factum eminens quo quis alium ex angustiis 
eripit. Daed, factum, hoc sensu opponitur verbis, vocibus inanibus, ut Ags 
dædcene, facto, i.e. vere strenuus; dædfruma, facto primus, i.e. vir efficax; 
dæd-hwæt, vir acerrimus; dæd-weorc, grande opus. Ang. deeds, gesta fortia 
in bello. […]. Isl. dath, f. virtus (bellica), fortitudo, pl. dathir, res præclare 
gestæ, F. pl. daden, benificia eminentia, Dy freámdling het daden oan di 
éarme widdou ind berntjes dien, peregrinus iste pauperam viduam et liberos 
miserandos cumulavit beneficiis. […]. F.v. ded, promiscue, factum, actum, 
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sed sæpissime in malam partem; ex. gr. vulneratio, vulnus, in genere, 
violentus aggressus, delictum. [….]180

Halbertsma omschrijft DAED in de eerste plaats als ‘weldaad, goede daad 
waarmee iemand een ander uit de nood redt’, en daarmee maakt hij duidelijk 
dat daed de connotatie ‘in zedelijk opzicht’ heeft. Wanneer hij daarna het lemma 
herhaalt en zegt dat daed in de betekenis ‘daad, handeling’ contrasteert met 
‘woorden, ijdele woorden’, geeft hij impliciet aan dat een daed een afgeronde 
handeling is. De voorbeeldzin over de vreemdeling die een arme weduwe en 
haar arme kinderen heeft overstelpt met weldaden, is voor Halbertsma blijkbaar 
aanleiding om het lemma in het meervoud nog eens te omschrijven: daden, 
‘uitmuntende weldaden.’ Het Oudfriese ded, tenslotte, is volgens Halbertsma 
afwisselend ‘daad’ (factum) en ‘handeling’ (actum), maar meestal in ongunstige 
zin, bijvoorbeeld ‘verwonding, wond, meer algemeen hevig geweld, misdrijf.’ 
S.v. by dei, ‘de die, dum lucet dies, opponitur nocti’, wordt de tegenstelling 
‘dag-nacht’ die binnen de Latijnse omschrijving gemaakt wordt, binnen het 
gegeven voorbeeld nog een keer herhaald: ‘Nin nachtwirk, mar alles by dei, utere 
die, nocte obscura non accurate vides quid manus agit tua181’ (631). Dat procedé 
wordt s.v. ARNST, earnst, ‘ernst’ ook gebruikt. In de omschrijving vinden we 
slechts een tegenstelling binnen het Latijn: serium, opponitur omni rei quæ 
fit joci gratia182, maar in één van de voorbeelden komt de tegenstelling tussen 
ernst en grap weer terug: It is nin gikheit; hja fiuchte ut eárnst.
Bij opbod zien we dat het antoniem oafslach pas bij de voorbeelden wordt gegeven, 
en dat ook pas daar het verschil tussen opbod en oafslach duidelijk wordt: opbod, 
pretium oblatum crescendo. By opbod forkéapje, auctione vendere. Opponitur 
oafslach; by oafslach forkéapje, vendere diminuente pretio […] (420). S.v. oafslach, 
diminutio, remissio; venditio publica diminuendo pretium, contra quod fit per 

180  DAED, weldaad, een buitengewone daad waarmee iemand een ander uit de benauwd-
heid redt. Daed, daad, in deze betekenis staat het tegenover woord, ijdele woorden, zoals Ags 
daedcene, door een daad, metterdaad?, dat wil zeggen echt sterk; daedfruma, door doen de 
eerste, i.e. een daadkrachtig persoon; daed-hwaet, een zeer fel man; daed-weorc, groot karwei. 
Ang. deeds, dappere daden in de oorlog; Isl. dath, moed (in de oorlog), dapperheid, plur. 
daethir, roemrijke daden, daden buitengewone weldaden. Dy freámdling het daden oan di éarme 
widdou ind berntjes dien, die vreemdeling heeft een arme weduwe en haar beklagenswaardige 
kinderen met weldaden overladen. […] F.v. ded, door elkaar (gebruikt voor) daad, handeling, 
maar meestal in slechte zin, bijvoorbeeld verwonding, wond, in het algemeen, een geweld-
dadige aanval, een delict.
181  by dei, overdag, terwijl het daglicht er is, gesteld tegenover de nacht. Nin nachtwirk, 
mar alles by dei, gebruik de dag, in de donkere nacht zie je niet precies wat je hand doet.
182  ARNST, earnst, ernstig, serieus, wordt gesteld tegenover alles wat gebeurt om het 
spel.
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auctionem183 (47) wordt in de betekenisomschrijving via het Latijnse antoniem 
auctionem duidelijk gemaakt dat er een andere manier van veilen is dan bij 
afslag, maar het bijbehorende Friese antoniem opbod wordt niet gegeven. S.v. 
AFBOUWE, refringere (afbreken) wordt na het relevante voorbeeld: Di merke iz 
dien; di kreámmen wirde âfbouwd, nundinis finitis destruuntur tabernæ ligneæ’ 
nog vermeld: ‘Contra opbouwe, exstruere. cf. bouwe184. 
Het lemma after-bine (57) wordt omschreven als ‘funis, quo contus, superne 
deprimens foenum, pone plaustrum religatur’, oftewel een touw om de paal 
die bovenop het hooi ligt om het omlaag te drukken, aan de achterkant van 
de wagen te binden. Na de afsluitende puntkomma volgt dan nog: foárbine, 
‘contra, ante’, waarmee heel kort gezegd wordt, dat dat het touw is dat voor 
de voorkant van de paal wordt gebruikt. Tegenover het lemma BISCERE, […] 
‘circumtondere novacula’, wordt gezet: biknippe ‘contra fit forfice’ en het verchil 
in betekenis tussen beide woorden blijkt vooral te zitten in het gebruikte 
gereedschap, namelijk een scheermes tegenover een schaar. S.v. boárst (412), 
‘vrouwenborst’, geeft Halbertsma de hier overbodige, door ‘contra’ ingeleide, 
informatie dat die in een tepel eindigende klier bij dieren, vooral koeien, ‘jaer’ 
(uier) wordt genoemd.
In een aantal gevallen preciseert Halbertsma de betekenis van een woord door 
expliciet te wijzen op een verschil met een woord dat er in betekenis nauw 
bij aansluit. We hebben hier dus niet te maken met zuivere antoniemen. Hij 
gebruikt de formule ‘differt a’ om een dergelijk woord in te leiden, zoals s.v. 
BÆD (bed): ‘pulvinus major undique clausus et plumis anseris mollioribus 
refertus; differt a bulsek, saccus foeno aliove tomento viliore repletus.’ 
Halbertsma omschrijft bæd als ‘een gesloten groot, met zachte ganzenveren 
gevuld kussen’, dat dus iets anders is dan een bulsek, die met goedkoop hooi 
gevuld is. S.v. 

baekster, cg. Hindel. quæ fovet curatque puerperam atque infantem recens 
natum fæmina, Hol. baker, Ang. dry-nurse. Differt a nutrice, quæ Frisice 
minne appellatur (163) 

maakt Halbertsma duidelijk dat een baekster, ‘vrouw wier taak het is pasgeboren 
kinderen en de kraamvrouw te verzorgen’ iets anders is dan een ‘nutrice’, een 
voedster of min, die, zo zegt hij, in Friesland minne wordt genoemd.

183  Opbod, een prijs verkregen door omhoog te gaan. By opbod forkéapje, in een auctie ver-
kopen. Daartegenover: oafslach; by oafslach forkéapje, verkopen terwijl de prijs minder wordt.
Oafslach, vermindering, verlaging, openbare verkoping door de prijs te verminderen, tegen-
gesteld aan wat gebeurt in een auctie.
184  AFBOUWE: afbreken. Di merke iz dien; di kreámmen wirde âfbouwd, na het aflopen van 
de markt worden de kramen afgebroken. Tegenovergesteld: opbouwe, opbouwen.
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8.6.3 - Morfo-semantische definities
Een derde veel voorkomend definitietype is de morfo-semantische definitie. 
Bij een morfo-semantische definitie ‘laat men een morfologisch verwant 
woord, het grondwoord van een afleiding, een van de leden of beide leden 
van een samenstelling in de definitie terugkeren’ (Moerdijk 1994:70). Het 
definiëren van afleidingen en samenstellingen met bestanddelen daarvan 
is voorbehouden aan woordenboeken waar bron- en doeltaal hetzelfde zijn. 
In het Lexicon Frisicum, waarin het Latijn als metataal wordt gebruikt, zijn 
dergelijke definities niet mogelijk. Halbertsma splitst soms afleidingen 
en samenstellingen wel op in hun verschillende delen om de betekenis te 
verduidelijken. In de verklaring van de afzonderlijke elementen met Latijnse 
equivalenten daarvan vinden we de etymologische inslag van Halbertsma terug. 
Hij omschrijft iendracht, de modern Friese variant van het Oudfriese lemma 
êndracht (912), als ‘concordia’ (eendracht). Verderop in het artikel geeft hij de 
betekenis van de delen apart: ‘Ién, unâ; dracht, portatio’ (resp. samen, tegelijk en 
het dragen), waarna hij íéndracht nog eens omschrijft als de handeling waarbij 
meerdere personen tegelijk het gewicht van een ding dragen: ‘actus quo plures 
unâ portant ejusdem rei pondus.’ 
S.v. AFGOD, ‘idolum’ legt Halbertsma uit dat het voorvoegsel een ontkenning 
uitdrukt: ‘in præpositione af est vis negandi’, waarna hij het lemma, anders 
gespeld, herhaalt en zegt dat het hier dus eigenlijk juist niet om een god 
gaat: âfgoad, ‘qui non deus est.’ S.v. BISCROBJE, ‘increpare’ (verwijtend of 
met afkeuring zeggen, met woorden bestraffen) verwijst Halbertsma naar het 
grondwoord van die afleiding: ‘confer scròbje’, dat hij vervolgens overigens niet 
verklaart. Het bij Kiliaan gevonden Nederlandse werkwoord scrobben, ‘scalpere, 
scabere, radere’ (krabben/omwoelen, krabben, krabben/scherpen) helpt de 
gebruiker niet echt. S.v. AFJEIJE, ‘loco depellere, abigere’ (verdrijven, verjagen) 
is de verklaring van het grondwoord jeye, ‘impellere, venari’ (aandrijven, 
aanzetten, bewegen, jagen, op jacht gaan) op zich een begrijpelijke toelichting, 
maar voor het nader bepalen van de betekenisomschrijving van de afleiding 
niet echt nodig.

8.6.4 - Extensionele definities
Elementen vergelijkbaar met extensionele, of opsommende, definities 
vinden we in het Lexicon Frisicum soms na de afkorting ‘ex.gr.’ Halbertsma 
verduidelijkt bijvoorbeeld bij ambacht, ‘handwerk, ambacht, vak dat binnen 
(in een kamer) wordt uitgeoefend’ dat het bijvoorbeeld kan gaan om een 
schoenmaker, een bakker, een houthandelaar, etc.)185. De toelichting volgt hier 
na een puntkomma.

185  AMBACHT, n. ars cellularia; ex. gr. calcearii, pistoris, lignarii, cætera.
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8.6.5 - Functionele definities
Voor functiewoorden als lidwoorden, voorzetsels en voegwoorden wordt in 
het WNT veelal een functionele definitie gebruikt. ‘Een dergelijke definitie 
beschrijft de functie die zulke woorden in de zin verrichten en specificeert de 
aard van de betrekkingen die zij vestigen’ (Moerdijk 1994:74). Een voorbeeld uit 
het WNT is: 

Buiten drukt in zijne verschillende opvattingen de betrekking uit van een 
voorwerp (persoon of zaak), dat zich, eigenlijk of figuurlijk, niet bevindt in 
de door den omschreven kring of de aangegeven grens bepaalde ruimte, 
ten opzichte van dien kring, die grens of hetgeen zich wel daarbinnen 
vindt. Het is derhalve het tegengestelde van In en van Binnen, bepaaldelijk 
van het laatstgenoemde. Over het onderscheid tusschen Buiten en Uit zie 
dit laatste woord.

Daarbij steekt de omschrijving van het voorzetsel BUTEN, extra, foris, 
exceptus, sine (buiten, buitengesloten, uitgezonderd, zonder) bepaald mager 
af. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat definities voor functiewoorden in 
het Lexicon Frisicum ook niet nodig zijn. In plaats daarvan kan meteen het 
corresponderende Latijnse functiewoord worden gegeven. In het Lexicon 
Frisicum wordt de functionele definitie desondanks sporadisch toegepast. 
Bij het bepaalde lidwoord DI, de wordt in de voorbeelden di nachts, di deis; 
di moárns, di juwns; di mayes, di simmers vermeld dat het lidwoord het speciale 
tijdstip of de speciale periode aanduidt waaraan het voorafgaat. En s.v. AF wordt 
na de woordsoortaanduiding en de Latijnse vertaling gezegd dat het lemma 
een scheiding aangeeft: præp. ab, separationem notat. Verder vinden we bij 
functiewoorden slechts een woordsoortaanduiding en een of meer vertalingen 
in het Latijn.
Bij sommige tussenwerpsels vinden we wel een functionele definitie, of, in de 
terminologie van Moerdijk (1994:75), een ‘pragmatisch-functionele’ definitie: 
BA! interjectio fastidientis (tussenwerpsel dat weerzin, afkeer uitdrukt) en: 
halá! incitantis interjectio (tussenwerpsel dat aansporing uitdrukt) (824). 
Tussenwerpsels die zich laten vertalen in het Latijn, zoals: AY, interjectio, ita, 
krijgen in het Lexicon Frisicum geen functionele definitie.

8.6.6 -Relationele definities
Relationele definities worden toegepast bij bijvoeglijke naamwoorden 
en bijwoorden en ze zijn ‘herkenbaar aan patronen die aanvangen met: 
“gekenmerkt door x”, “gepaard gaand met x”, “blijk gevend van x”, “getuigend 
van x”, “x bezittend”, “vervuld van x”’ (Moerdijk 1994:69-70). Een woord als blij 
kan men bijvoorbeeld omschrijven als ‘vervuld van vreugde.’ Halbertsma zou 
in het Lexicon Frisicum in principe relationele definities toe hebben kunnen 
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passen, want een relatieformule plus semantisch hoofdwoord kan uiteraard 
ook in het Latijn worden gegeven. In de praktijk volstaat Halbertsma met het 
geven van een Latijns equivalent, zoals bij BLID, dat verklaard wordt met het 
Latijnse equivalent ‘lætus’ (blij). We zouden in het Lexicon Frisicum kunnen 
spreken van relationele definities wanneer Halbertsma in zijn omschrijvingen 
gebruikmaakt van Latijnse tegenwoordige deelwoorden, zoals in kolom 380 
bij: blanksk, adj. ‘valens unam blancam’ (een blank, i.e. 3¾ cent, kostend).
 
8.6.7 - Ostensieve definities
Door de Latijnse metataal hoeft Halbertsma in het Lexicon Frisicum eigenlijk 
geen gebruik te maken van ostensieve, of aanschouwelijke definities. Waar in 
ééntalige woordenboeken als het WNT voor ‘kleuren, geuren, smaken of andere 
subjectieve gewaarwordingen’, de lexicograaf in zijn ‘definitie’ vaak alleen maar 
kan ‘wijzen naar zaken in de werkelijkheid die de betreffende eigenschap op 
prototypische wijze bezitten’ (Moerdijk 1994:75-76), kan Halbertsma volstaan 
met Latijnse equivalenten: bitter, adj. amarus, calamitosus (358) en BLAU, […] 
adj. cæruleus, lividus186. Een enkele keer vinden we in het Lexicon Frisicum iets 
dat in de buurt komt van een ostensieve definitie: BLAFFE, vb.n. latrare canum 
instar. Halbertsma had het hier kunnen laten bij ‘latrare’ (blaffen), maar hij 
voegt eraan toe dat het om het geluid gaat dat bijvoorbeeld een hond maakt. 

8.7 Selectierestricties, selectiepreferenties en semantische collocaties
De toevoeging bij BLAFFE hierboven kan overigens ook opgevat worden als een 
aanduiding van selectierestrictie of -preferentie betreffende woorden die met het 
lemma gecombineerd kunnen worden. ‘Wanneer betekenisonderscheidingen 
bij een woord samenhangen met verschillen in de semantische status van de 
woorden waarmee het gecombineerd optreedt’, spreken we van semantische 
collocatie (Moerdijk 1994:83). In het Lexicon Frisicum vinden we daarvan meer 
voorbeelden. S.v. briede, [...] incubare (ut calefiant ova), valet de avibus solis, 
non de animalibus catulos procreantibus. […] (509) voegt Halbertsma na de 
omschrijving ‘incubare’ (broeden), tussen haakjes bijvoorbeeld toe: ‘ut calefiant 
ova’, ‘zoals het verwarmen van een ei.’ De toelichting gaat echter nog verder, 
namelijk met de mededeling dat dat alleen voor vogels geldt en niet voor het 
voortbrengen van levende jongen: ‘valet de avibus solis, non de animalibus 
catulos procreantibus.’
Halbertsma gebruikt in de betekenisafdeling ook de frases ‘valet de’ (geldt voor) 
of ‘si de’ (in het geval van) om specifieke of frequente toepassingsgebieden van 
lemmata aan te geven:

186 bitter, bitter, rampzalig 
BLAU, (hemels)blauw, grijsblauw 
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AFBARNE, vb.a. et n. […], comburere, comburi totus quantus; valet de 
ædificiis, molendinis, cæt.187

ebje, vb.n. recedere, de aquis marinis valet (843)
dam-steegh, adj. procedere recusans, valet de equo (608)
edel, adj. selectus, exquisitus, valet præcipue de fructuum ciborumque 
sapore exquisitissimo (941)
blomkje, vb.n. flores fundere; maxime valet de arboribus frugiferis (404)
ÆRS, éars, cg. podex, anus; si de virgine nubili vel muliere sermo est, per 
euphemismum, anus et cunnus, simul.

In de moderne lexicografie mag in de definitie van een bedrijvend werkwoord 
geen object voorkomen. Er wordt echter vaak tegen die regel gezondigd, ook 
in het WNT (Moerdijk 1994:81). Het is overigens niet zo dat objecten van 
bedrijvende werkwoorden in de betekenisomschrijving geen rol spelen. Bij 
‘specifieke, soms zelfs exclusieve’ categorieën is het zelfs noodzakelijk dat de 
definitie van een bedrijvend werkwoord het object insluit.
In het Lexicon Frisicum noemt Halbertsma bij veel betekenisomschrijvingen 
van bedrijvende werkwoorden geen object. Daarnaast komen er in zijn 
woordenboek betekenisomschrijvingen voor waarin hij zich ervan bewust 
lijkt te zijn dat objecten niet direct bij de omschrijving horen. Die plaatst hij 
namelijk tussen haakjes:

DUKKENJE, (dikkenje) vb. dicere causam (pro aliquo), sustinere (aliquem), 
suscipere (causam alicujus.)188

AFLADE, vb.a. onerare (navem totam).

Halbertsma geeft s.v. DUKKENJE de semantische collocaties van het lemma 
aan. Bij het bedrijvende werkwoord AFLADE vermeldt Halbertsma tussen 

187  Afbranden, […]; geldt voor gebouwen, molens, etc. Vergelijk WNT s.v. afbranden I. 3.: ‘Af 
in den zin van tenietdoening (30, j), waarmede echter het bijdenkbeeld van naar beneden (31, a) 
gepaard gaat, hieruit blijkbaar, dat afbranden in deze beteekenis thans alleen gezegd wordt 
van gebouwen, dus van datgene dat staat en zich tot eene zekere hoogte verheft. Door brand 
vernietigd, vernield, verwoest worden, en daardoor instorten (naar beneden storten).’
ebje, ebben, […] geldt voor zeewater.
dam-steech, […] onwillig om verder te gaan, geldt voor een paard.
edel, […] select, uitgelezen, geldt vooral voor eetbare vruchten met een exquise smaak.
blomkje, bloeien, […]; meestal geldt dat voor vruchtdragende bomen.
ÆRS, ÉARS, aars, anus; bij huwbare en getrouwde vrouwen de eufemistische aanduiding 
voor anus èn vagina
188  DUKKENJE, (dikkenje), een zaak (voor iemand) bepleiten, (iets) volhouden, (een of 
andere zaak) steunen/verdedigen.
AFLADE, (een schip helemaal, volledig) beladen/bevrachten.
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haakjes behalve het object ‘navem’ (schip) ook het bijwoord ‘totam’ (helemaal), 
dat eigenlijk bij de omschrijving ‘onerare’ (beladen/bevrachten) hoort. Op zich 
is de vermelding van het object hier nuttig, al kan naast een schip ook een 
wagen worden afgeladen.

8.8 Encyclopedische informatie
Moerdijk (1994:171) vat allerlei ‘niet-talige, zakelijke, socioculturele en cultuur-
historische gevens’ in het WNT ‘gemakshalve samen onder de noemer 
“encyclopedische informatie”,’ waarbij hij aangeeft dat ‘in het algemeen de 
grens tussen semantische en encyclopedische gegevens vaak niet scherp 
te trekken is.’ Moerdijk is van mening dat encyclopedische gegevens in een 
woordenboek ‘welkome aanvullingen kunnen vormen op de betekenissen en 
aan de basis liggen van vele […] betekenisontwikkelingen.’ Hij komt tot de 
conclusie ‘dat een historisch woordenboek dat ontwikkelingen in de taal over 
eeuwen wil vastleggen en beschrijven, […] dat vaak […] niet (kan) doen zonder 
allerlei encyclopedische aspecten daarbij te betrekken’ (Moerdijk 1994:171).
Uit Halbertsma (1851:4-6) blijkt dat hij zich niet alleen bewust was van de 
niet-talige, socioculturele en cultuur-historische aspecten van (in dit geval de 
Nederlandse) taal, maar dat hij daar ook veel belang aan hechtte: 

De taal is ook niet op één ogenblik geboren. [...] Niet alleen herroept 
zij ons telkens de tijden, die aan de onze reiken, maar verplaatst ons 
in den vroegsten toestand onzer voorvaderen: vele woorden zijn zoo 
vele gedenkteekenen, haast zou ik gezegd hebben, bouwvallen hunner 
godsdienstige, burgerlijke en krijgshaftige begrippen, die zich in de taal 
moesten afspiegelen. Onze namen der week herinneren ons de voorwerpen 
hunner godsdienstige vereering; [..]. [...] Edel (Ags. ethel hæreditas, villa, 
patria. Fris. ethel bona avita)189 leert ons, dat de adel zijnen oorsprong bij 
onze voorvaderen niet had in giftbrieven van gevleide koningen, maar in 
het bezit van en wonen op voorvaderlijke vaste goederen. [...] Vrij [...], dat 
eerst de edele inborst van iemand van goede geboorte aanduidde, wijzigde 
zich in onze taal tot het kenmerk van den man, die geene andere slavernij 
kent dan die der wet. De taal, die in de wijzigingen harer beteekenissen 
het uitvloeisel der nationale ondervinding is, drukt hier het zegel op 
de oude waarheid, dat de vrijheid de dochter en de moeder der edelste 
gevoelens in den mensch is [...]. [...] Wie zoo de taal weet te lezen, zal in 
haar de geschiedenis der lotgevallen, gebruiken, en begrippen van het 
volk, dat die taal vormde, als eenen onfeilbaren spiegel terug vinden.

189  Edel (Ags. ethel erfdeel, landgoed, vaderland. Fris. Ethel (voorvaderlijke of erf-goede-
ren).
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In het Lexicon Frisicum geeft Halbertsma s.v. edel (vergelijk het citaat hierboven) 
na het simpele Latijnse equivalent ‘nobilis’ de uitleg ‘i.e. ex prosapia nobili 
natus’ (uit een edele familie geboren), waarna hij kolommen lang uitweidt over 
de oude Friese adel (937). Bij ÆNJELIER gaat Halbertsma wel heel ver bij het 
geven van encyclopedische informatie. Mogelijk is hij daarbij beïnvloed door 
zijn eigen ervaringen in het museum van Dresden, waar hij een door Rembrandt 
gemaakt schilderij van diens Friese vrouw Saskia van Uilenborgh moet hebben 
gezien, waarop ze is afgebeeld met een anjelier. Of hij daarop de mededeling 
baseert dat de anjelier een door de voorvaderen geliefde bloem is, die overal in 
Friesland door moeders en meisjes bewonderd wordt, is onduidelijk:

ÆNJELIER, cg. dianthus caryophyllus. Nl. anjelier, Sax. n. filet, Hd. nelke, 
Gal. oeillet, clou de giroffle, Brabanti boreales ginoffel. Hol. (Kil.) “angheliere, 
angier, Hol. j. ghenoffel.” - Flos patribus adamatus et ubìvis in Frisia a 
matribus et virginibus summa cura cultus. Pictor Rembrandt suam 
uxorem, (Saske van Ulenborgh) Frisiam ex meliore loco natam, venustis 
et dulcibus vultibus fæminam, plus semel imitatus est dextra tenentem 
dianthum caryophyllum; cujus vide specimen egregium in tabula No. 
1160 musæi regii Dresdæ190

Bij het lemma drink-hoarn (740) vinden we alleen maar een omschrijving van 
de Engelse tegenhanger a drinking-horn, maar dat gemis wordt ruimschoots 
goedgemaakt door de bijna een kolom lange encyclopedische toelichting. 
Halbertsma weidt daarin uit over vorm, materiaal, achtergrond en gebruik van 
de ‘drinkhoorn.’
S.v. brilloft, brulloft (494-498) kan de lezer zich kolommen lang vermaken met 
allerlei bijzonderheden omtrent bruiloft en huwelijk. Halbertsma beperkt 
zich daar niet tot Friesland, hij maakt ook uitstapjes naar bijvoorbeeld Texel, 
Den Helder en Wieringen.

8.9 Semantische labels
Beperkingen op de bij een lemma gegeven betekenissen kunnen worden 
aangegeven door zogenaamde labels. In het Lexicon Frisicum bestaan labels 
altijd uit tekst. Er worden in het Lexicon Frisicum maar een beperkt aantal 
semantische labels gebruikt, en, net als in de meeste woordenboeken, worden 
ze niet consequent toegepast. 

190  AENJELIER dianthus caryophyllus (Lat. Plantennaam) [...] de Noord brabanders [zeg-
gen] ginoffel. [...] Een bloem die bij onze voorouders geliefd was en overal in Friesland door 
de moeders en de meisjes met de grootste zorg gekweekt werd. De schilder Rembrandt heeft 
zijn vrouw (Saske van Ulenborgh) een Friezin van goede komaf, een vrouw met bekoorlijke en 
lieve trekken, meer dan eens afgebeeld met in haar rechterhand een anjelier; een uitstekend 
voorbeeld ervan is te zien op afbeelding 1160 van koninklijk museum in Dresden.
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8.9.1 - Figuurlijk
De labels die Halbertsma het vaakst gebruikt zijn figurate en tropice, die we beide 
kunnen vertalen als ‘figuurlijk.’191 Soms geldt het label voor de betekenis van 
een als lemma gepresenteerde uitdrukking, zoals bij ‘n bân yn it liif (304), maar 
meestal gaat het om een figuurlijke betekenis van een lemma. Bij BAES wordt de 
figuurlijke betekenis pas gegeven bij een herhaling van het lemma. S.v. flau-byttsjes 
(hapjes tussendoor tegen de (geeuw)honger) volgt de figuurlijke betekenis na de 
puntkomma die de voorafgaande betekenis afsluit, bij flæsk-blók (vleesblok) volgt 
de figuurlijke betekenis (dikke vrouw) na de door een punt afgesloten betekenis.

BAES, cg. herus opifex, opificii imperator. pl. bazen, F.b. bâz, m. Joh. 4. 
Timmer-baes, faber lignarius. F.b. temmar-bâz, ibidem. Valet præcipue eos 
qui artes sellularias exercent eisque præsunt. […] - Baes, figurate, primus 
inter pares
‘n bân yn it liif, tropice, sensus rigidi sive adstricti quid in iliis (304)
flæsk-blók, n. trunci pars serrata in qua lanius cæsum animal articulatim 
comminuit. Tropice, femina oboesa (402)
flau-byttsjes, pl. offulæ contra deliquinum animi et oscitationem languentis; 
figurate, bellaria mensarum secundarum192 (357)

8.9.2 - Eufemistisch en schertsend
Halbertsma gebruikt het label ‘per euphemismum’ veel bij woorden met een 
seksuele lading. Ook hier zien we dat het label op verschillende manieren en op 
verschillende plaatsen gepresenteerd wordt:

ÆRS, éars, cg. podex, anus; si de virgine nubili vel muliere sermo est, per 
euphemismum, anus et cunnus, simul.

191  Pinkster (2003):
- tropus, 1. (postklass.) (retor. t.t.) beeldspraak; 
- tropicus, [...] (Gr. leenwoord) omkerend; 
- figura, 6. (retor. t.t.) retorische figuur, uitdrukking; figuratio, 1. vorming, voorstelling; 2. 
vorm; 3. (postklass.) weergave, beschrijving. 
Lewis and Short (1879):
- Tropicus [...] Adv.: tropice, figuratively
Figurate komt 227 keer voor in het Lexicon Frisicum, tropice 83 keer.
192  BAES een heer-ambachtsman, leider van het werk. [...] Timmer-baes timmer- man. 
[...] Het geldt vooral voor hen die zittende beroepen uitoefenen en zulke arbeiders leiding 
geven. [...] Baes, figuurlijk: eerste onder zijn gelijken.
Bân yn it liif, figuurlijk, een stijf of knellend gevoel in de ingewanden.
Flaesk-blok, een afgezaagd stuk van een boomstam, waarop de slager een gedood dier in 
stukken verdeelt. Figuurlijk, een dikke vrouw.
flau-byttsjes, hapjes tegen afnemende geestkracht en het geeuwen van verveling; figuurlijk: 
de schoteltjes van het nagerecht.
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bithjinning, cg. famulatus; per euphemismum, concubitus, ut Lat. officium, 
concubitus, apud Ovidium, proprie officii præstatio (363).
heál-broar, frater uterinus, frater ejus qui eundem habet patrem sed diversam 
matrem, vel eandem matrem sed diversum patrem. Per euphemismum, 
mentula (522).
gedûnte, gedoente cg. negotium. Ik wol mei lótjen nin gedoente hawwe, nihil 
negotii mihi esse volo cum aleatoribus. Foártjirmery is ien raer gedoente, 
spectrorum strepitus miræ res sunt. Amr. dunt et gidunt, quod agunt 
homines. Joh. 101. - Gedoente, per euphemismum, menstrua feminarum193 
(809).

Het label ‘ironice’ komt maar één keer voor in het Lexicon Frisicum, het label 
‘jocose’ maar een paar keer vaker. S.v. briede (broeden) valt op dat Halbertsma 
ervoor gekozen heeft om de humoristische betekenis in een apart lemma te 
geven. S.v. bæd-wærmer wordt alleen de figuurlijke en humoristische betekenis 
gegeven. Voor de letterlijke betekenis moet de gebruiker het lemma bædpanne 
opzoeken. 

beulk-wurtel, F.o. raphanus sativus; ironice ita dicitur planta quod citat 
ructus. […] (550)
briede, ( jocose) exonerare ventrem, tropice, pro gallina incubante ovis (509) 
buk-laper, cg. chirurgus, medicus; jocose dictum, proprie, resarcitor ventris 
(543)
bæd-wærmer, cg. idem quod bædpanne. Ang. warmingpan. Bæd-waermer, 
figurate et jocose, ætate florente ancilla194 (197)

193  AERS, het achterste, de anus; als er sprake is van een huwbaar meisje of een vrouw, 
betekent het anus en vagina samen. 
Bithjinning bediening; als eufmisme voor de copulatie, zoals het Lat. officium, copulatie, bij 
Ovidius, letterlijk officii praestatio, het verrichten van de copulatie.
heal-broar, broer van dezelfde moeder (uit dezelfde uterus/baarmoeder), een broer van hem 
die dezelfde vader heeft maar een andere moeder, of dezelfde moeder maar een andere 
vader. Eufemistisch voor penis. 
gedûnte bezigheid. Ik wol mei lótjen nin gedoente hawwe, ik wil niets te maken hebben met 
dobbelaars.
Foártjirmery is ien raer gedoente, het gehuil van spoken is een wonderlijke zaak. Dunt et gidunt: 
wat de mensen doen. - Gedoente, eufemisme, menstruatie.
194  beulk-wurtel, raphanus sativus (plantennaam); ironisch wordt de plant zo genoemd 
omdat hij boeren opwekt. 
briede, (grappig) de buik overbelasten, als uitdrukking, voor een kip die op de eieren zit.
buk-laper, chirurg, dokter, schertsend gezegd, letterlijk dichtnaaier van de buik. 
baed-waermer, hetzelfde als baedpanne. [...] Figuurlijk en schertsend, een meisje in de bloei 
van haar jaren.
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8.9.3 - Verouderd
Halbertsma geeft in de betekenisafdeling van enkele Oudfriese lemmata en 
van het jongere lemma DUIT, een munt, in feite aan dat het lemma, en niet 
een bepaalde betekenis, verouderd is:

ACHTA, ACHTIA, ECHTA, v.a. F.v. persequi, in judicium ducere; nunc 
obsoletum verbum;
BIRAVIA, vb.a. F.v. spoliare. Inter Frisios nunc obsolevit.
DUIT, cg. parva moneta cuprea, nunc obsoleta, quæ valebat octavam 
partem stuveri195

8.9.4 - Domein
Heel zelden verschijnt een domeinlabel in de betekenisafdeling. Met een 
domeinlabel wordt aangegeven dat een betekenis slechts geldt voor een 
bepaald vakgebied, in de volgende voorbeelden is dat de scheepvaart:

bûch-spriet, cg. antenna dolonis ante proram; tropice, mentula. Phrasis 
nautica (540).
dwærs-driuwe, vb.a. idem. Phrasis nautica196 (811).

8.10 Conclusie
Halbertsma gaat bij het beschrijven van betekenissen in het Lexicon Frisicum 
niet volgens een vast stramien te werk. Zijn woordenboek voldoet zeker niet 
aan de reeds in 1812 door de Duitse classicus Franz Passow geformuleerde 
principes van de historische lexicografie197: 

Das Wörterbuch soll [...] die Lebensgeschichte jedes einzeln Wortes in 
bequem geordneter Ueberschaulichkeit entwerren: es soll Auskunft 
geben, wo und wann ein jedes [...] zuerst gefunden werde, in welchen 
Richtungen es sich fortbildete, welche Veränderungen es in Hinsicht auf 

195  ACHTA [...], vervolgen, voor het gerecht brengen; nu een uitgestorven woord;
BIRAVIA, beroven. Onder de Friezen is het in onbruik geraakt.
DUIT, een klein koperen muntstuk, nu in onbruik geraakt, dat het achtste deel van een 
stuiver waard was. 
196  bûch-spriet, spriet waar de fok aan zit, vooraan de steven; als uitdrukking: penis. Een 
zeemansterm.
Dwaers-driuwe, Hetzelfde . Een zeemansterm.
197  Halbertsma bezat de vierde editie van Passows Handwörterbuch der griechischen Sprache: 
nebst einem Anhange (1831). De bewuste passage is daarin te vinden op p. XXVII. Halbertsma 
heeft die niet onderstreept of anderszins gemarkeerd. Op andere plaatsen in het betref-
fende voorwoord heeft Halbertsma wel passages of zinnen onderstreept of gemarkeerd. Het 
is dus wel waarschijnlijk dat hij de passage heeft gelezen.
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seine Formen oder in der Entwicklung seiner Bedeutung erfahren habe, 
endlich um welche Zeit es etwa aus dem Gebrauche verschwinde und 
durch ein andres ersetzt oder verdrängt werde

Het is zonder meer wel zo dat Halbertsma bij het verklaren van de betekenis 
van de lemmata allerhande op zichzelf nuttige methoden toepast, maar het is 
ook zo dat hij dat niet systematisch doet. 
Gezien Halbertsma’s ideeën over etymologie en het belang dat hij hecht aan de 
etymologie in een nieuw Nederlands woordenboek, mag men verwachten dat in 
het Lexicon Frisicum veel werk gemaakt wordt van het bepalen van de oorsprong 
en de geschiedenis van de lemmata. In artikelen als ARNST, BARN en earmoed 
is dat ook zeker het geval. Men zou kunnen zeggen dat deze artikelen helemaal, 
of grotendeels, in dienst staan van de betekenisverklaring van de respectieve 
lemmata. In dat opzicht is Halbertsma’s aanpak te vergelijken met die van 
Grimm (Reichmann 1991). Het lijkt hem in het Lexicon Frisicum vaak te gaan om 
de inhoudelijke samenhang tussen de betekenissen in het Fries, de dialecten en 
historische variëteiten van het Fries en andere Germaanse en Indogermaanse 
talen. Maar het moet gezegd worden dat hij dat bij lange na niet zo consequent, 
duidelijk en uitgebreid doet als Grimm. De etymologische component is in veel 
artikelen vaak maar heel beperkt. In die gevallen is het niet vol te houden dat 
de betekenisomschrijvingen ondergeschikt zijn aan, of in dienst staan van, de 
etymologische en taalhistorische uitgangspunten van het woordenboek. Wie 
denkt dat Halbertsma in etymologisch ‘magere’ artikelen meer werk maakt van 
de betekenisomschrijvingen, komt bedrogen uit. Ook hier volstaat hij vaak met 
het geven van Latijnse heteroniemendefinities, waardoor hij zijn gebruikers 
regelmatig in de kou laat staan (zie ook hoofdstuk zes). Zijn criticasters hebben 
een punt met hun aanmerkingen op de metataal en de gevolgen daarvan voor de 
betekenisomschrijvingen, ook al hebben ze zich wellicht te weinig rekenschap 
gegeven van het feit dat het Lexicon Frisicum meer een etymologisch, taalhistorisch 
woordenboek is dan een betekeniswoordenboek.
Een enkele keer lijkt Halbertsma zich bewust te zijn van de verwarring die 
Latijnse heteroniemen kunnen veroorzaken. Het Noord-Friese lemma 
EDDRAGH omschrijft hij bijvoorbeeld als ‘sobrius’ (nuchter, niet dronken), 
maar hij vervolgt direct daarna met de verduidelijking ‘i.e. haud ebrius’ 
(geenszins beschonken). Die verduidelijking heeft alleen zin om verwarring 
met de metaforische betekenissen van sobrius, namelijk ‘matig, ingetogen’ en 
‘bedachtzaam, verstandig’, te voorkomen. Halbertsma draaft een beetje door 
wanneer hij tenslotte, blijkbaar om alle twijfel uit te sluiten, nog toevoegt dat 
‘jejunus’ (nuchter, met een lege maag) in het Noord-Fries in het algemeen 
aaftrang is. Zijn sterke drang tot associëren heeft hier ten onrechte de overhand 
gekregen, geen enkele gebruiker zal na de toelichting op ‘sobrius’ immers nog 
twijfelen aan de betekenis van het lemma.


