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9 Voorbeelden in het Lexicon Frisicum

9.1 Inleiding
In het begin van de negentiende eeuw moesten woordenboeken zich meer 
en meer houden aan de eisen van de filologische wetenschap, wat inhield 
dat ‘Beispielbelege’ van toegevoegde waarde werden. Een woordenboek 
met wetenschappelijke pretenties ‘konnte spätestens seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts […] auf bibliographisch korrekt nachgewiesene Belege auf 
der Grundlage zitierfähiger Textausgaben nicht verzichten’ (Haß-Zumkehr 
2001:37). Haß-Zumkehr behandelt Duitse woordenboeken, maar wat ze zegt, 
is toepasbaar op woordenboeken in een bredere (West-)Europese context. Ik 
onderzoek hoe Halbertsma denkt over lexicografische voorbeelden en hoe hij 
zelf gebruik maakt van voorbeelden in het Lexicon Frisicum. Waar dat relevant 
is, maak ik vergelijkingen met de oudere fasen van het WNT en het DWB. 
Daarvoor ga ik kort in op wat onder een voorbeeld in een woordenboek 
verstaan moet worden en op de functies die voorbeelden kunnen hebben.

9.2 Lexicografische voorbeelden
Een lexicografisch voorbeeld wordt meestal omschreven als een tekst die 
het beschreven woord (lemma) een context biedt (vergelijk bijvoorbeeld 
Hermanns (1988), Harras (1989) en Moerdijk (1994)). Alle drie geven ze criteria 
om te bepalen wat een lexicografisch voorbeeld tot een goed voorbeeld maakt. 
Hermanns en Harras geven aan dat het hier om ‘Wünschbarkeiten’ gaat en 
dat de criteria elkaar soms tegenspreken. Ik ga hier verder niet op in, omdat 
de kwaliteit van voorbeelden in dit hoofdstuk slechts zijdelings aan de orde 
komt.
Jacob Grimm stelt in 1860 dat de Duitse gebruikers van het DWB die de Latijnse 
betekenisomschrijvingen in dat woordenboek niet begrijpen, zonder moeite 
de betekenis van een woord uit de rijkelijk aanwezige voorbeelden op kunnen 
maken. Sterker nog, in een woordenboek met veel, op betekenis geordende, 
voorbeelden, zoals het DWB nastreeft, zijn betekenisomschrijvingen eigenlijk 
helemaal niet nodig (Kirkness 1980:210). Grimm overdrijft misschien een beetje, 
maar dat lexicografische voorbeelden van eminent belang zijn, staat buiten kijf. 
Haß-Zumkehr (2001:35) noemt voorbeelden en citaten zelfs het belangrijkste 
onderdeel van een woordenboek, want ‘sie können unter der Hand nahezu alle 
anderen Arten von Informationen gleichzeitig vermitteln.’ De informatie in de 
voorbeelden is impliciete informatie, voorbeelden maken vaak iets duidelijk 
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‘was man kaum klar sagen kann.’ Ook Moerdijk (1994:97) benadrukt het grote 
belang van citaten wanneer hij het ‘litteraire citaat’, dat overigens ook uit niet-
literaire bronnen kan komen, ‘de ziel’ van het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal noemt.
Moerdijk (1994:96) onderscheidt vijf verschijningsvormen van lexicografische 
voorbeelden in het WNT, waarvan ik er hier drie noem, namelijk 

citaten: uit bepaalde bronnen gehaalde ‘afgebakende tekstpassages met 
het betreffende woord in zijn context’
woordenboekcitaten of definitiecitaten: ‘citaten uit woordenboeken, 
encyclopedieën e.d. die bestaan uit een trefwoord en een 
betekenisdefinitie’
poëmen: ‘door een redacteur zelf gemaakte of opgetekende voorbeelden 
van het gebruik van een woord’

Moerdijk (1994:98) noemt als functies van voorbeelden in het WNT ‘staving 
en toelichting van alle gemaakte onderscheidingen’, het aan het licht brengen 
van ‘allerlei schakeringen in het gebruik van het woord’ en de mogelijkheid 
voor de gebruiker om ‘alle informatie die de lexicograaf geeft, aan het eigen 
gebruik te toetsen of er extra informatie aan te ontlenen die de redacteur niet 
afzonderlijk heeft vermeld.’
Lexicografen kunnen hun voorbeelden ook gebruiken om het taalgebruik van 
de lezers positief te beïnvloeden. Haß (1991:545-548) toont aan dat de Grimms 
met het DWB niet louter descriptieve bedoelingen hadden, maar ook, door 
‘die vorlage anschaulicher beispiele’, de liefde voor ‘einheimischen literatur’ 
op wilden wekken (DWB 1, XIII). Matthias de Vries wilde ‘de taalgebruiker 
bewegen om het taal- en woordgebruik van oude schrijvers en dichters na te 
volgen, de zuivere imitatio’ (Wortel 1998:199). In het verlengde hiervan ligt de 
‘Urbild-Tradition’, die halverwege de 17de eeuw uitgaat van het taalpedagogisch 
concept van Comenius. Voorbeelden zijn het uitgangspunt van de lexicograaf 
geworden en geven tegelijkertijd belangrijke betekenisinformatie voor de 
gebruiker. In dit concept zijn ‘Bedeutungs“definitionen” gegenüber den 
Beispielen immer defizitär’ (Haß 1991:548-550). Haß haalt in dit verband een 
in 1846 uitgesproken wens van Wilhelm Grimm aan, waaruit blijkt dat hij 
hoopt dat het het DWB zal lukken om door de gekozen citaten de betekenis 
van een woord helemaal duidelijk te maken, want alleen met een definitie 
kan dat niet. Dat past volgens Haß (1991:550-551) ook in zowel Jacob Grimms 
‘Sprachgeist-Begriff ’ als in zijn opvatting van ‘Urbegriff ’, dat zonder citaten 
nooit weergegeven zou kunnen worden. Haß (1991:551) ziet in het DWB een 
samengaan ‘einer humanistisch-bildenden (Vorbild-Imitatio) und einer 
neuplatonischen-pädagogischen (“Urbild”) Tradition des Beispiels.’ In de 
verlichtingsfilosofie ligt de waarde van voorbeelden in het illustreren van 
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een ‘Regel, die unabhängig von Beispielen nach den Gesetzen der Vernunft 
aufgestellt worden ist.’ Het begrijpen van de regel staat centraal, een voorbeeld 
is slechts een afgeleide, voor didactische doeleinden geconstrueerd. Bij de 
Grimms speelt de illustratio-traditie in ‘der frühen Programmatik’ geen rol 
(Haß 1991:551-552). De illustratio-traditie zien we wel bij ‘M. de Vries […] daar 
waar hij zich voorstelde dat elke betekenis ‘waar het noodig is’ zou worden 
‘opgehelderd en als het ware aanschouwelijk gemaakt door de vermelding van 
die spreekwijzen waarin zij gewoonlijk voorkomt’ (Wortel 2002:1). 

9.3 Halbertsma over citaten
Uit zijn correspondentie met Matthias de Vries over het WNT (zie hoofdstuk 
16) blijkt dat Halbertsma bij verschillende gelegenheden zijn gedachten 
heeft laten gaan over aard en functie van lexicografische voorbeelden. Op 4 
oktober 1854 schrijf hij dat hij het met De Vries eens is dat het WNT ‘niet is 
een toets van dichterlijke waarde, maar een exposé van den staat der taal in den 
mond haren hoofdorganen.’ Met ‘hoofdorganen’ bedoelt hij vooraanstaande 
schrijvers, in dit geval de door hem zo bewonderde Van Harens. Op 11 februari 
1867 complimenteert Halbertsma De Vries in een brief met de keus van zijn 
bronnen. Doordat De Vries in het WNT citeert uit het werk van iemand als 
‘Juffrouw Wolf ’ en enkele anderen, zullen de mensen nog 

over twee eeuwen volkomen weten, hoe wij met elkander hebben 
gesproken. Voor hun en de zeer weinigen, die hun gelijken, geef ik u 
den ganschen troep onzer hedendaagsche would be genien, zo in dicht 
als prosa, gene sent. Dezen geven een geheel valsch denkbeeld van den 
genius onzer taal; hunne gewrongene phraseologie, hunne gepronkte 
flauwiteiten en lafheden, hunne gemaakte pathos, sluiten natuur als eene 
plompe boerin buiten, en vinden geen anderen grondslag, dan hunne 
pedante door het domme publiek bewierookte wansmaak.

Halbertsma realiseert zich dat het moeilijk is om geschikte citaten te kiezen: 
‘Het summum zoude zijn, dat elk citaat, terwijl het de zegswijze exemplificeerde, 
eene edele waarheid of geestigheid in hield van een edelen schrijver.’ Hij 
verwijst naar het Dictionary of the English Language van Samuel Johnson (1755) 
om zijn punt duidelijk te maken. Hoewel dat ‘in menig opzicht een model (is), 
hoe een Lexicon niet moet zijn, zijn honderden zijner citaten [...] met dat doel 
gekozen, en daartoe was hij in staat, omdat hij alle uitmuntende schrijvers 
zelf had gelezen, en met zijnen klassieken en gezuiverden smaak ook zelf had 
uitgekozen.’ Weer spreekt Halbertsma zich uit voor citaten uit het werk van 
vooraanstaande schrijvers, wat bij hem vooral schrijvers lijken te zijn die de 
natuur, i.e. de natuurlijke taal, niet buitensluiten. Hij benadrukt daarbij het 
belang van de belezenheid van de lexicograaf.
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Halbertsma’s ideale citaat is dus afkomstig uit het werk van een edele schrijver, 
bevat een ‘edele waarheid of geestigheid’ en exemplificeert een zegswijze. Met 
zijn voorkeur voor vooraanstaande schrijvers en zijn ideeën over het weren van 
‘would-be genieën’ spreekt hij zich in feite uit voor een normatief woordenboek, 
met voorbeelden-imitatio. Hij zegt echter ook dat een citaat de zegswijze moet 
exemplificeren, oftewel het ideale voorbeeld is ook een voorbeeld-illustratio. 
Halbertsma’s gebruik van de term ‘zegswijze’ is enigszins verwarrend. Ik 
neem aan dat hij hier met ‘zegswijze’ niet ‘vaste idiomatische verbinding van 
woorden’ (WNT) bedoelt, maar zoiets als ‘wijze van zeggen’ = ‘gebruikswijze’ 
van het betreffende woord (lemma). Hij laat zich niet uit over welke informatie 
een citaat precies moet geven.
Halbertsma zegt niet expliciet dat de citaten van de ‘edele’ schrijvers ook 
een precieze bronvermelding moeten hebben, het is dus onduidelijk of hij 
ook een verificatiefunctie toekent aan lexicografische voorbeelden in het 
WNT. Bijna 30 jaar eerder heeft hij kritiek op het woordenboek van Johnson 
(editie Todd), waaruit men kan opmaken dat hij wel degelijk belang hecht 
aan de verificatiefunctie. Hij betreurt namelijk niet alleen de onvolledige 
bronvermelding in dat woordenboek, hij gebruikt ook de term ‘bewijzen’ voor 
citaten: ‘Johnson en zijn corrector Todd, beiden, hebben eenvoudig weg vergeten 
de plaats van den Schrijver aan te duiden, waaruit zij hunne bewijzen aanhalen. 
Er staat eenvoudig Thompson, Shakespeare in dat of dat stuk, zonder wijders’ 
(Halbertsma 1835b:402). Grimm vond een precieze opgave van de vindplaats 
van zijn citaten overigens ook niet nodig (Wortel 1998:195) en De Vries weigert 
om de aanhalingen in het WNT als ‘bewijsplaatsen’ te beschouwen (Wortel 
1998:195-196), wat past in de oorspronkelijke opzet van het WNT als eigentijds 
woordenboek met een terugblik in het verleden.

9.4 Latijn
Om zijn doelgroep optimaal te bedienen heeft Halbertsma gekozen voor 
het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum (zie hoofdstuk 6). De Latijnse 
vertaling van de lemmata is echter vaak ambigu of bij benadering. Als 
gevolg daarvan zijn goed gekozen en goed vertaalde voorbeelden eigenlijk 
onontbeerlijk. De voorbeelden zouden alle ambiguïteit op moeten heffen en 
de gebruiker zou er bovendien van verzekerd moeten zijn dat de voorbeelden 
alle betekenissen dekken. Vaak voldoet het Lexicon Frisicum niet aan die eisen. 
Vergelijk bijvoorbeeld het artikel BISCEADIGJE, ‘beschadigen’, dat verklaard 
wordt als ‘nocere, lædere.’ Het Latijnse noceo heeft de volgende betekenissen: 
‘schade toebrengen aan, schaden; hinderlijk zijn; afbreuk doen (aan)’, en laedo 
kan betekenen: ‘beschadigen, schade toebrengen aan, verwonden, pijn doen; 
(metaf.) schenden; beledigen, kwetsen.’ Beskeadigje (moderne spelling) kan alle 
genoemde betekenissen hebben, maar het ene modern Friese voorbeeld dat 
Halbertsma geeft, namelijk: ‘Di storm hat di diken biscéadige’, dekt slechts de 
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betekenis ‘beschadigen, schade toebrengen aan.’ Het artikel BISCEADIGJE is 
bepaald geen uitzondering. Halbertsma heeft in het Lexicon Frisicum duidelijk 
niet optimaal gebruik gemaakt van voorbeelden om alle betekenisnuances van 
de lemmata aan te geven.

9.5 Voorbeelden in het Lexicon Frisicum
Wanneer we Tjalling mogen geloven, dan heeft de gebruiker in ieder geval 
over de voorbeelden in het Lexicon Frisicum niets te klagen. Het Lexicon Frisicum 
vormt volgens hem in elk opzicht malse lectuur. Bij het doorbladeren van het 
boek zal de lezer zien dat elk trefwoord is geïllustreerd met voorbeelden, voor 
het grootste deel door zijn vader zelf bedacht, waarvan sommige behagen door 
speelsheid en schoonheid, andere door de zwaarte van de frasen als naalden 
in de geest beklijven. Nu eens gebruikt hij een toelichting uit de oudheid 
der Friezen, dan weer illustreert hij met hedendaagse gewoonten en zeden198 
(Halbertsma 1872:IX-X, zie p. 266).
Lang niet alle modern Friese voorbeelden zijn overigens door Halbertsma zelf 
bedacht. S.v. het Noord-Friese EALT, heeft hij bijvoorbeeld niet alleen de definitie 
‘kneten, auch im Klei oder Schmuß waten’ uit Johansen (1862:39) in het Latijn 
vertaald199, maar hij houdt er ook een modern Friese voorbeeldzin aan over: ‘yn 
‘e klaei umwàdje.’ S.v. het eveneens Noord-Friese ÆJK vertaalt Halbertsma Dat æjk 
as ma fal niet alleen in het Fries, di merrie is mei fóale, maar ook in het Engels, The 
mare is in foal. Ook Oudfriese en zelfs Engelse (en anderstalige) citaten worden 
in het Lexicon Frisicum in het moderne Fries vertaald. 
Tjallings bewering dat elk trefwoord is geïllustreerd met voorbeelden, is 
overdreven. Er zijn in het Lexicon Frisicum genoeg lemmata te vinden die 
het zonder voorbeeld moeten doen, waarbij de Oud-, Noord- en Oost-
Friese lemmata een meerderheid vormen. Modern Friese lemmata hebben 
gemiddeld de meeste voorbeelden, maar het aantal voorbeelden per artikel 
varieert nogal.

9.6 Poëmen
Wat s.v. BISCEADIGJE opvalt, is dat er geen bronvermelding bij het voorbeeld 
wordt gegeven. Dat is niet alleen in tegenspraak met wat we volgens Haß-

198  In de originele Latijnse tekst: ‘Quum enim his nihil aridius excogitari possit, in patris 
lexico omnia succi plena sunt. Ubicunque librum evolveris singulas voces illustratas inve-
nies exemplis maximam partem ab ipso excogitatis, quorum alia sale et venustate delectant, 
alia gravitate praeceptorum quasi aculeos in mente relinquunt. Modo capita ex antiquitate 
Frisiorum illustrat, modo usus et mores eorum hodiernos exponit.’
199  Eigenlijk is dat dus een zogenaamd definitiecitaat, behorend tot de ‘informatieve’ 
citaten, citaten die óver het woord gaan. Citaten die het woord in zijn natuurlijke context 
bevatten, afkomstig uit zowel literaire als niet-literaire bronnen, worden ‘interpretatieve 
citaten’ genoemd (Moerdijk 1998:157).
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Zumkehr (2001:37) van een wetenschappelijk woordenboek in de negentiende 
eeuw mogen verwachten, maar zeker ook met Halbertsma’s negatieve 
uitspraken over Johnsons woordenboek. De meest waarschijnlijke reden voor 
het ontbreken van een bronvermelding is dat het hier helemaal niet een citaat 
betreft. Tjalling Halbertsma zei al dat zijn vader heel veel voorbeelden zelf 
heeft bedacht. Hij moet daarbij vooral gedacht hebben aan eigentijds Friese 
voorbeelden. Halbertsma moest wel zelf voorbeelden bedenken, omdat hem 
tamelijk weinig contemporaine teksten ter beschikking stonden. Het kan 
zijn dat Halbertsma het materiaal dat er was ongeschikt achtte, maar het is 
ook mogelijk dat hij simpelweg geen gelegenheid had om het materiaal te 
excerperen. Hoe dan ook, we vinden in het Lexicon Frisicum slechts sporadisch 
verwijzingen naar eigentijdse schrijvers. In het Lexicon Frisicum komen vreemd 
genoeg ook geen citaten voor uit de verschillende door Halbertsma en zijn 
broers geschreven taalbevorderend bedoelde uitgaven van De lapekoer fen Gabe 
Skroor, noch uit ander werk van de Halbertsma’s. 
Het leeuwendeel van de negentiende-eeuws Friese voorbeelden bestaat uit 
poëmen. Halbertsma’s lezers moeten zich dus wat het moderne Fries betreft 
noodgedwongen vaak alleen op Halbertsma verlaten. Volgens Moerdijk 
(1994:97) zijn poëmen in het WNT ‘in feite als een soort “surrogaatcitaten” 
te beschouwen.’ Dat klinkt negatief, maar op pagina 115 schrijft hij dat 
‘voorbeeldzinnetjes of kleinere syntactische gehelen als woordgroepen’ uit 
andere woordenboeken ‘functioneel niet van gewone citaten (verschillen)’ 
en dat ze in beginsel in het WNT ‘dan ook als zodanig behandeld’ zijn. Die 
voorbeeldzinnetjes en woordgroepen zullen naar ik aanneem vaak geen 
andere bron hebben dan de betreffende woordenboeken zelf. Men zou daarom 
kunnen zeggen dat ze in het WNT van ‘surrogaatcitaat’ opgewaardeerd worden 
tot ‘gewoon citaat.’
Het voordeel van poëmen is dat ze naar de doelgroep toe kunnen worden 
geschreven. Het is niet bekend of Halbertsma daarover heeft nagedacht, maar 
het zal lastig voor hem zijn geweest om te bepalen of en wat voor voorbeelden 
de doelgroep nodig had. Voor niet-Friestalige gebruikers hebben voorbeelden-
imitatio niet veel zin. Omdat er in het geval van poëmen geen sprake kan 
zijn van voorbeelden-verificatio, lijkt Halbertsma zijn doelgroep voor het 
moderne Fries slechts voorbeelden-illustratio te kunnen bieden, bijvoorbeeld 
om morfologische, syntactische en/of collocationele eigenschappen van de 
woorden mee aan te geven. Het is echter de vraag of de doelgroep daarop 
zat te wachten. Het is tevens de vraag of Halbertsma zijn poëmen bewust 
voor dat doel gebruikt heeft. Soms geeft hij bijvoorbeeld wel onregelmatige 
werkwoordsvormen in poëmen, maar hij geeft vaker (gedeeltelijke) paradigmata 
in de kop van artikelen van werkwoorden (ÆSKJE, BERGJE en DWAEN) en van 
zelfstandige naamwoorden (BOAT en DUUF). S.v. ængje (17) zet Halbertsma 
poëmen in om een syntactisch verschijnsel te bespreken, iets dat in het Lexicon 
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Frisicum zelden voorkomt. Hij zegt daar dat de Friezen van actieve werkwoorden 
met de connotatie ‘verdriet, problemen, zorgen’, etc. graag onpersoonlijke 
werkwoorden maken: ‘Frisii amant verba activa ægritudinem notantia vertere 
in impersonalia; ex. gr. my freest noch foár forthriet. […] my sorget ib.’
Een mooi voorbeeld-illustratio vinden we s.v. BIN (‘bun’), waar Halbertsma 
na de afkorting ‘ex. gr.’ (exempli gratia), de betekenis exemplificeert met het 
poëem ien bin scylfisk, kærsen, prommen, zonder Latijnse vertaling overigens, en 
daardoor wel weer een stuk minder nuttig. Veel van Halbertsma’s poëmen geven 
wel nuttige informatie over de diverse lemmata. S.v. barge-fel, (‘varkenshuid’) 
(151) zien we bijvoorbeeld een relevant figuurlijk gebruik van het lemma: Hy 
hat it bargefel oan, hij is kwaad. Typerend voor Halbertsma’s overal opduikende 
associërende manier van werken is dat hij hier ook de vergelijking Hy is sa 
lilk az ien baerch geeft, die wel dezelfde betekenis heeft, maar s.v. BAERCH 
thuishoort en hier dus niet als voorbeeld beschouwd kan worden. Het komt in 
het Lexicon Frisicum opvallend vaak voor dat poëmen geen vorm van het lemma 
bevatten. Zo verschijnen modern Friese poëmen ook wel bij modern Friese 
equivalenten van Noord-, Oost- of Oudfriese lemmata. S.v. het Noord-Friese 
ACHTERN, bijvoorbeeld, waarbij na de modern Friese equivalenten nochtern, 
nofteren (‘nuchter’) het poëem Yn it nochteren kruden ynnimme wordt toegevoegd, 
terwijl een Noord-Fries voorbeeld ontbreekt. Het komt ook voor dat bij een 
modern Fries lemma wel een Oudfries voorbeeld wordt gegeven, zonder 
bronvermelding overigens, maar geen poëem: ARGLIST, […] F.v. al thing sonder 
arg ende list.
Halbertsma gebruikt poëmen incidenteel ook om aan te geven wat in het Fries 
niet gebruikt wordt, zie S.v. AST (‘oost’): ‘Myn soan libbet yn di éast, yn di west, 
filius meus commoratur in colonia orientali, occidentali. Yn di suth vel noarth 
non in usu est, quod ibi transportationes nostræ desunt.’

9.7 Citaten
Voor de oudere taalfasen moest Halbertsma uiteraard wel gebruik maken van 
geschreven bronnen, en dat geldt ook voor het Noord- en Oost-Fries. Aan de 
hand van enkele primaire en secundaire bronnen ga ik na hoe hij met zijn 
materiaal omging en met welk doel hij zijn citaten gebruikte.

9.7.1 - Citaten uit primaire bronnen
De belangrijkste auteur uit de periode 1550-1800, nu vaak als Middelfries 
beschouwd, is de door Halbertsma bewonderde dichter Gysbert Japiks (1603-
1666). In het Lexicon Frisicum geeft hij heel vaak slechts een in het werk van 
Japiks gevonden variant van het lemma, zonder dat een precieze vindplaats 
is aangegeven (s.v. BALTE), maar hij citeert ook uit Gysbert Japiks. De citaten 
verschijnen ook regelmatig zonder de (exacte) vindplaats (s.v. eerheftich, kolom 
925). Soms volstaat Halbertsma met een verwijzing naar de plaats waar het woord 
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kan worden gevonden, zonder evenwel de betreffende editie (s.v. bancilce, kolom 
178) of zelfs de deel- en pagina-aanduiding aan te geven (s.v. eársling, kolom 25). 
Ondanks zijn ‘stelregel’ om ‘in het woord des schrijvers, wien ik aanhaal, geen 
jota of tittel te veranderen’ (Halbertsma 1865a:370-371), blijkt dat Halbertsma 
soms een citaat van Japiks nogal vrij aanpast. S.v. éagje (65), bijvoorbeeld, heeft 
hij het origineel, Hy ægt op all’ ljue wirck in dwaen, veranderd in God æg’t op all’ 
ljue wirck ind dwaen; contextueel gezien klopt dat overigens200. 
Op grond van wat hij er in publicaties en handschriften over heeft gezegd, 
mogen we aannemen dat Halbertsma zijn Middelfriese materiaal goed kende. 
Hij heeft ongetwijfeld een groot deel van zijn citaten daaruit zelf gekozen. 
Voor het Oudfriese materiaal is dat laatste minder waarschijnlijk (zie p. 66). In 
Halbertsma’s nalatenschap bevinden zich namelijk enkele handschriften van de 
classicus Ecco Epkema (1759-1832) en er zijn aanwijzingen dat die hem naar een 
aantal specifieke bronnen en zelfs naar specifieke citaten hebben geleid. Van een 
weldoordachte keuze voor het gebruik van juist die citaten is dus geen sprake. 
Epkema heeft Halbertsma niet naar de Friesische Rechtsquellen van Von Richthofen 
(1840a) geleid, een belangrijke primaire bron voor het Oudfries, maar het is niet 
onmogelijk dat Von Richthofens Altfriesisches Wörterbuch (1840b) dat wel heeft 
gedaan (zie hier beneden). Vaak zijn de verwijzingen naar de Rechtsquellen als 
zodanig onherkenbaar, regelmatig gaat het om niet meer dan een pagina- en 
regelnummer (e.g. s.v. BIHELJE, vb.a. acquirere. […] F.v. bihala, aggredi, 494, 
37. 498, 7. Hwaso en hus utwardis bihalt, quisquis domnm [= domum, AD] foris 
occupat, aggreditur201). Halbertsma citeert de Rechtsquellen niet altijd correct.

9.7.2 - Citaten uit secundaire bronnen
Woordenboeken en taalkundige publicaties behoren tot de secundaire 
bronnen voor de lexicograaf. Ik beperk me hier tot enkele woordenboeken en 
taalkundige publicaties die materiaal uit en over Oud-, Noord- en Oostfries 
geven, drie van de brontalen van het Lexicon Frisicum. 
In het Lexicon Frisicum wordt op verschillende manieren naar Von 
Richthofens Altfriesisches Wörterbuch verwezen, maar vaker nog ontbreekt een 
bronvermelding. Bij de trefwoorden AFRETHO, afrethe, die toch letterlijk 
zo in het Altfriesisches Wörterbuch staan, verwijst Halbertsma niet naar dat 
woordenboek en hij neemt niet één van de Oudfriese citaten daaruit over. S.v. 
ATWA neemt Halbertsma twee van de drie voorbeelden uit Von Richthofen 
over en hij verwerkt in dat artikel een aantal woorden die bij Von Richthofen 
als zelfstandig lemma volgen op atwa. Iets anders gespeld, dat wel. De citaten 

200  Het zou kunnen dat Halbertsma Johnson navolgt, die in zijn voorwoord waarschuwt 
dat hij zonder dat aan te geven citaten heeft ingekort en aangepast (Kolb and Kolb 1972: 69).
201  BIHELJE verkrijgen. F.v. Bihala: aanvallen, Hwaso en hus utwardis bihalt, wie een huis 
van buitenaf bezet, aanvalt.
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bij de lemmata vinden we in het Lexicon Frisicum niet terug. Nergens meldt 
Halbertsma iets over zijn bron en nergens neemt hij bronvermeldingen uit het 
Altfriesisches Wörterbuch over. Een kleine steekproef wijst uit dat Halbertsma op 
die manier bij veel meer Oudfriese lemmata schatplichtig aan het Altfriesisches 
Wörterbuch is geweest dan uit het Lexicon Frisicum blijkt.
De Noord- en Oost-Friese woordenboeken en taalkundige publicaties met 
woordenlijsten zijn veelal door veld- en verzamelwerk van de auteurs tot 
stand gekomen. Door die bronnen te gebruiken stelt Halbertsma zich bloot 
aan de mogelijke tekortkomingen daarvan202, maar hij kon niet veel anders. 
Tot Halbertsma’s bronnen voor het Noord-Fries behoort Johansen (1862), een 
grammatica met woordenlijsten en teksten. De woordenlijsten zijn simpel één 
op één Noord-Fries – Duits. De voorbeelden staan vooral in de grammaticale 
delen en de teksten. Halbertsma verwijst naar Johansen met de afkorting ‘Joh.’, 
gevolgd door een paginanummer. Het blijkt dat hij niet altijd de voorbeelden 
uit Johansens woordenlijsten overgenomen heeft (s.v. DULLI), terwijl dat 
vanwege hun geringe aantal best had gekund. Bovendien houdt hij zich niet 
honderd procent aan zijn bron. S.v. eegh-lâng (823) vertaalt Halbertsma zelf 
tussen haakjes het citaat uit Johansen in het Engels en het Fries: bi eegh-lâng 
funjan, (Ang. found along the edge, F. by di igge lâns fuwn). De bedoeling daarvan is 
vrij zeker om de onderlinge relatie tussen de talen aan te geven.
Halbertsma heeft ook gebruik gemaakt van het Friesisches Archiv, dat voor een 
groot deel volgeschreven is door Ehrentraut. In kolom 11 zien we s.v. ebje, […] Ags. 
ebbian, W.o. vb. æb infin. dat watter æbet, F. it wetter ebbet, (maris) aqua recedit, Ang. 
to ebb. E. I. 59, 183, 357, dat Halbertsma zich ook hier niet aan zijn bron houdt. Het 
Oost-Friese Wangeroogs heeft een ingewikkeld systeem van diakritika, met soms 
een opeenstapeling van een trema, een accent circonflexe en een accent grave 
boven een vocaal. Tot op zekere hoogte kunnen we er begrip voor opbrengen 
dat Halbertsma dat gecompliceerde karakter heeft vervangen door een æ. Er is 
echter geen goede reden om ‘dait wátter’ (p. 59) te vervangen door ‘dat watter.’ Op 
p. 183, waarnaar Halbertsma ook verwijst, staan in de kolommen ‘Helgolandisch’, 
‘Nordfriesisch’ en ‘Westfriesisch’ geen vormen van het werkwoord, zoals verwacht 
mocht worden, maar de respectieve substantieven voor ‘eb.’ De Wangeroogse 
variant staat overigens in één van de kolommen op p. 182. Ook op p. 357 staat het 
substantief. In kolom 843 van het Lexicon Frisicum is ebje nog een keer opgenomen, 
maar hier vinden we vreemd genoeg geen verwijzingen naar het Wangeroogs.

9.7.4 - Anderstalige citaten
In heel veel artikelen vinden we niet-Friestalige teksten en/of citaten uit 
niet-Friestalige bronnen. S.v APRIL komen we bijvoorbeeld het Nederlands, 

202  Vergelijk Mooijaart (1998:274) over de gevaren van het gebruiken van bestaande 
woordenboeken voor een nieuw woordenboek.
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Engels, Duits, Frans en het Zweeds tegen. Het komt voor dat er wel een 
Middelnederlands citaat bij een Oudfries lemma wordt gegeven: arge, […] Nl. 
v. argheren ende bernen, Maerl. Sp. Hist. I. 218 vi (116), maar geen enkel Fries 
citaat. Shakespeare is met ca. 110 citaten een prominent aanwezige niet-
Friestalige bron in het Lexicon Frisicum203. Shakespeare levert, vrijwel zeker via 
Johnsons woordenboek, zelfs het enige citaat bij het Oudfriese BEL (‘tuber’, i.e. 
buil, bult, knobbel, gezwel): Thou art a bile in my corrupted blood. Eigenlijk is dat 
natuurlijk een voorbeeld bij het Engelse bile (‘a sore angry swelling’, Johnson), 
dat door Halbertsma als equivalent van het lemma wordt gegeven. Halbertsma 
had in plaats van het citaat uit Shakespeare, dat weinig toevoegt, s.v. BEL drie 
relevante Oudfriese voorbeelden over kunnen nemen uit Von Richthofens 
woordenboek, maar hij heeft dat niet gedaan.
Halbertsma geeft in het Lexicon Frisicum in veel artikelen equivalenten van het 
lemma in andere (Germaanse) talen dan het Fries in al zijn fasen en facetten. 
Op die manier kan hij het lemma in een bredere (Germaanse) context plaatsen. 
Het lijkt voor de hand te liggen dat hij datzelfde doel voor ogen heeft gehad met 
de anderstalige teksten en citaten, zoals bijvoorbeeld in het artikel AFSINGE, 
vb.a. suburere. F.v. ofsenga, F.u. ofsinge, Ang. singe off. They bound the doctor, whose 
beard they have sing’d off with brands of fire, Shakesp.’ Ook hier neemt Halbertsma 
wel een citaat over uit Johnson, maar niet de twee Oudfriese citaten uit Von 
Richthofens woordenboek.
S.v. ANTWURD, andert, n. responsum, zegt Halbertsma in een toelichting bij 
een citaat van Shakespeare dat die ‘answer’ in de zin van wraak, vergelding 
(‘sensu talionis, retributionis noxæ’) gebruikt, zonder evenwel te vermelden 
dat het Friese antwurd ook in die zin gebruikt kan worden. 

9.8 Conclusie
Het is duidelijk dat citaten, in welke vorm dan ook, niet ‘de ziel’ van het Lexicon 
Frisicum vormen. Halbertsma is er blijkbaar niet op uit geweest om overal waar 
dat kon de verschillende lemmata in een min of meer natuurlijke context weer 
te geven. Meer dan eens heeft hij zelfs geen gebruik gemaakt van citaten die hij 
op een presenteerblaadje kreeg aangeboden, bijvoorbeeld in Von Richthofens 
woordenboek. Bij modern Friese lemmata heeft hij niet de moeite genomen 
om overal een poëem bij te bedenken. Tegelijkertijd verschijnen in veel 
artikelen voorbeelden en citaten in een andere taal dan die van het lemma. 
Strikt genomen zijn dat geen lexicografische voorbeelden. Dat geldt ook voor 
al die voorbeeldzinnen waarin Halbertsma al associërend afdwaalt van het 
betreffende lemma. 
Hoewel hij ten aanzien van andere woordenboeken laat zien dat hij duidelijke 

203  Halbertsma neemt de Shakespearecitaten meestal inclusief de door hem bekriti-
seerde onvolledige bronvermeldingen uit Johnsons woordenboek over.
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denkbeelden over de functie van voorbeelden en citaten heeft, blijft het 
onduidelijk wat hij daarmee in zijn eigen woordenboek wilde. Hij geeft in 
ieder geval vaak te weinig voorbeelden en citaten om de betekenisnuances 
van de lemmata duidelijk te maken. Regelmatig geeft hij citaten zonder 
bronvermelding, of met slechts een (zeer) summiere verwijzing naar de 
bron ervan. Hij levert de doelgroep dus geen voorbeelden-verificatio. Het is 
natuurlijk mogelijk dat Halbertsma zich voorgesteld heeft om onduidelijke 
bronvermeldingen in een gebruiksaanwijzing in het voltooide woordenboek 
op te lossen, maar zoals het er nu ligt, kan het Lexicon Frisicum lang niet altijd 
aan de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid voldoen.
Halbertsma maakt typografisch, of op een andere manier, niet duidelijk 
wanneer hij in zijn woordenboek bepaalde citaten aanpast. Hij komt in zijn 
woordenboek naar voren als een slordig citeerder, terwijl hij juist van zichzelf 
zegt dat hij dat niet is. Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum zo vaak niet aan 
zijn bronnen, dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit het 
Lexicon Frisicum te citeren. 
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