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10 Etymologie in het Lexicon Frisicum

10.1 Inleiding
Halbertsma heeft zich veel en vaak met etymologische vraagstukken bezig 
gehouden. Eekhoff (1873:22) schrijft niet voor niets: ‘etymologiseeren was zijn 
lust.’ Hij was niet de enige die in die dagen een passie voor etymologie opvatte. 
De negentiende eeuw was in Europa een periode waarin de etymologie kon 
gedijen. Ook in Friesland was het bedrijven van etymologie populair. Jensma 
(1998b:200-201) legt uit waarom dat zo was. De taal was, 

sa eksplisitearren foar it Frysk minsken as Rinse Posthumus en Joast 
Halbertsma, de spegel fan ‘e minsklike siele, en wat op in yndividueel 
nivo jilde, gong ek kollektyf op: de taal wie ek de siele fan it folk en har 
skiednis wjerspegele sa de ûntsteansskiednis fan it Fryske folk. Yn eksakt 
deselde wurden kaam dat learstik yn de hiele njoggentjinde ieu hieltyd 
wer oan ‘e oarder [...]. De skiednis fan ‘e taal fierde werom yn ‘e tiid, net op 
in krekte, krityske, mar júst op in dizenige, poëtyske wize. Yn ‘e taal koe nei 
oarsprongen socht wurde - de etymology wie net om ‘e nocht sa populêr 
ûnder de Friezen -, nei de oarspronklike betsjutting fan Fryske wurden, 
mar dêrmei ek nei de oarsprong fan it Fryske folk dat de kennis fan dy 
betsjuttings ynstinktyf noch by him droech, as in soart fan taalkundige 
genetyske koade.

Halbertsma noemt al vroeg de etymologie als een belangrijke reden om zijn 
woordenboek te schrijven. Het Lexicon Frisicum is in feite vanaf het begin 
bedoeld als etymologisch woordenboek, of in ieder geval als een woordenboek 
dat etymologische vergissingen van Nederlandse en buitenlandse taalkundigen 
op zou moeten helderen (Halbertsma 1829:IV). Voor zover bekend is dat doel 
van het woordenboek in de loop der tijden niet veranderd. Zoon Tjalling 
heeft het Lexicon Frisicum altijd als een etymologisch woordenboek gezien, want 
hij noemt in een brief aan Van Loon van 25 maart 1873 het woordenboek van 
zijn vader ‘zyn groot etymologisch Lexicon’ (Tresoar Hs 45, IIIc, zie Hoekema 
1971:148). Halbertsma meent dat via het Fries veel etymologische problemen 
kunnen worden opgelost en hij stelt zich ten doel om dat aan te tonen en wel 
vooral in zijn woordenboek.
Ik probeer hier Halbertsma’s etymologische uitgangspunten vast te stellen en 
die waar mogelijk te relateren aan het Lexicon Frisicum. Halbertsma maakte 
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in zijn woordenboek zelf overigens ook etymologische vergissingen. Zeker 
met de kennis van nu zijn er in het Lexicon Frisicum vele etymologische fouten 
aan te wijzen en dat is ook door verschillende personen gedaan204. Ik ben er 
hier niet op uit om een serie foute etymologieën aan de reeds door anderen 
gesignaleerde toe te voegen en ook niet om expliciet wel geslaagde etymologieën 
aan te wijzen. Het gaat me hier voornamelijk om Halbertsma’s werkwijze in 
het Lexicon Frisicum. Om zijn positie in de eigentijdse etymologie te bepalen, ga 
ik vooral na of en hoe de Germaanse klankverschuiving (Lautverschiebung), één 
van de belangrijkste historisch-fonologische inzichten van Halbertsma’s tijd, 
gestalte heeft gekregen in het Lexicon Frisicum. 

10.2 Halbertsma’s etymologische uitgangspunten
In 1847 schrijft Halbertsma aan D.J. en J. van Lennep dat hij probeert te 
werken volgens de geldende opvattingen van de taalkunde, zodat hij Grimm 
niet zou beschamen. Zijn taalkennis is geen empirie meer, maar wetenschap, 
´die grammaticale of etymologische rekenschap van de verschijnsels geeft´ 
en dat is volgens hem nieuw in Nederland205 (zie Feitsma 1996:125). Vier jaar 
eerder had hij zich al laatdunkend over de in Nederland bedreven etymologie 
uitgelaten (Halbertsma 1843:469206, zie Feitsma 1996:126). In de brief aan de Van 
Lenneps schreef Halbertsma over zijn aantekeningen op Maerlant, waarvan 
hij in 1851 zegt dat zijn ‘streven steeds daarheen gerigt (is) geweest, dat mijne 
woordverklaringen in beide opzigten [vorm en betekenis, AD] niet slechts 
proefondervindelijk (empirisch), maar wetenschappelijk tevens zouden zijn’ 
(Halbertsma 1851:60-70, zie Feitsma 1996:126). In zijn kritische recensie van de 
eerste band van Diefenbachs Gotisch woordenboek komt het belang van vaste 
regels aan de orde:

Nu moet ieder zich wel overtuigd houden, dat haihs en Lat. caecus hetzelfde 
woord zijn, en dat de afleiding, die goed is voor het eene, ook moet gelden 
voor het andere; maar hoe caecus of haihs ooit in eenige aanraking met het 
Litauwsche aklas of het Lettische akls heeft kunnen staan, is iets, dat ik 

204  Zie Feitsma (1997c:143-145) voor een overzicht van de receptie van Halbertsma’s ety-
mologiseren in het Lexicon Frisicum en in andere publicaties. 
205  Halbertsma noemt hier geen voorbeelden van Nederlandse taalkundigen die volgens 
hem in hun etymologiën blijven steken in empirie.
206  ‘Voor onze Landgenooten te etymologiseren, is eene gevaarlijke taak, mijn vriend! 
Zij deriveren en hooren deriveren, gelijk men zulks deed vóór eene halve eeuw, toen die 
wetenschap ten hoogste onzeker was. De nieuwe ontdekkingen en grondbeginselen, volgens 
welke de Germaansche etymologie in het gebied der vaste wetenschappen overging, zijn 
naauwelijks tot hen doorgedrongen, en een etymologist stelt zich in ons Vaderland nog 
altijd bloot, om voor een’ becanus of schrickius, dat is, voor een’ woordenbeuzelaar, uitgelag-
chen te worden.’
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volgens geene gezonde regels van etymologie kan begrijpen (Halbertsma 
1848:564-565).

In een brief aan L.C. Luzac207 van 1843 schrijft Halbertsma dat hij aanvankelijk de 
taalkundige beginselen van Valckenaer had toegepast. Door zijn gezette studie 
van de Germaanse letterkunde zag hij dat al deze talen slechts dialecten waren 
van ene en dezelfde taal; want ik had gezien, hoe zij zich door onbemerkbare 
vervormingen langs verschillende wegen in de loop der eeuwen, als stralen uit 
één middenpunt divergerende, tot die grote verschillen ontwikkeld hadden, 
waardoor zij zich tegenwoordig onderscheiden. Die verschillen te vereffenen 
en tot hunnen oorsprong terug te leiden; alle vormen, elke conjugatie en 
declinatie in hare wording te verklaren; in schijn ongelijke, maar verwante 
woorden naast elkander te rangeren, is het werk van den Germaanschen 
taalkenner en Etymologist (Feitsma 1996:129)208.
Zes jaar later formuleert Halbertsma opnieuw de missie van de etymoloog. Hij 
ziet dan als ‘het groote probleem van den etymologist […] om uit de bekende 
talen de eerste algemeene taal, of ten minste hare wortels, op te spooren’, maar 
hij wijst op het gevaar dat de etymoloog zich te ver van zijn eigen taal beweegt 
en daardoor over het hoofd ziet wat ‘voor zijne voeten ligt’ (Halbertsma 
1848:566). Halbertsma bezondigt zich daar zelf ook wel eens aan. Van der Meer 
(1929:15) zegt dat Halbertsma in het Lexicon Frisicum de etymologie van Friese 
woorden vaak in het Oudnoors zoekt. Hij noemt als voorbeeld het woord 
aed, ‘vleesmand’, dat Halbertsma vergelijkt met Oudnoors ada, volgens hem 
een grote schelp, terwijl hij met het Oudfriese narda veel dichter bij huis had 
kunnen blijven.
Feitsma (1997b:54) concludeert uit Halbertsma’s opmerking dat vooral het 
Fries, en met name het eigentijdse gesproken Fries, bij al zijn taalkundige 
bezigheden centraal heeft gestaan209. Daarom zou hij zich volgens Feitsma 
gedurende zoveel jaren op het Lexicon Frisicum hebben geconcentreerd: ‘das 
Friesische liefert ja seiner Meinung nach wichtige Beiträge für die Entdeckung 
der älteren Formen der anderen germanischen Sprachen und somit für 

207  Luzac was een kleinzoon van de Franeker hoogleraar L.C. Valckenaer (1715-1785). Luzac 
was o.a. rechter te Leiden en kamerlid. Van 1841 tot aan zijn dood was hij curator te Leiden 
(Kalma 1968:139). Valckenaer behoorde tot de Schola Hemsterhusiana (zie p. 182), de filologi-
sche traditie die zijn oorsprong vindt bij de Franeker hoogleraren Hemsterhuis sr. en jr. 
Halbertsma was een bewonderaar van de Hemsterhuisianen. Zie Gerretzen (1940) voor een 
uitgebreide studie naar de Schola Hemsterhusiana.
208  Halbertsma prijst in zijn brief de ‘vaste regel’ die Valckenaer in zijn werk hanteerde. 
Zie voor de hele brief Kalma (1968:140-141).
209  Volgens Kern (1874:84) houdt Halbertsma zich in het Lexicon Frisicum zelf niet altijd 
aan dat uitgangspunt en dat had hij beter wel kunnen doen: ‘zoodra Halbertsma den 
 Frieschen bodem en aangrenzende streken verlaat, begeeft hij zich op glibberigen grond.’

et y mologie in het le x icon fr isicum



182 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

das Verständnis dieser Sprachen210, während umgekehrt das Friesische 
wieder erhellt werden kann durch paralelle und ältere Formen in anderen 
Sprachen.’ Feitsma (1997c:140-141) stelt dat ‘Halbertsma syn belangstelling […] 
benammen út(gie) nei de etymology en alles wat dêrmei mank is oan ferliking 
fan wurdfoarmen en wurdbetsjuttingen en har ûntjouwing yn ferskillende 
talen, en hy beseach ien en oar tsjin in bredere kultuerhistoaryske eftergrûn. 
Fangefolgen leit syn grutter wurk benammen op it mêd fan leksikografy en 
tekstkommentaren.’ Halbertsma (1849:5) ziet voor elke etymologie een dubbele 
taak: ‘1. het opsporen der eerste wortels ener taal’ en ‘2. het aanwijzen der 
naaste takken aan welke de woorden onmiddellijk als spruiten zijn uitgebot’ 
(Zutt 1997-1998:222).
Circa 1855 maakt Halbertsma nog eens impliciet duidelijk dat zijn etymologische 
kennis meer dan gemiddeld is: ‘het etymologiseren staat in één opzigt gelijk 
met het lezen van de courant en den bijbel; dat velen het doen en weinigen 
het verstaan’ (Halbertsma 1855-1856a:313). In hetzelfde artikel weidt hij ook uit 
over zijn methode: ‘wanneer men alle de bouwstoffen, die noodig zijn, heeft 
aangebragt, en men kan zich niet verplaatsen in de denkwijze van de natie, 
toen zij ‘t woord eerst vormde, is elke poging om er den grond van op te delven, 
eene mislukking.’ Hij laat zien hoe moeilijk het is om zonder kennis van de 
achtergronden gebruiken te verklaren, maar ‘onze woorden zijn veel ouder 
dan onze gebruiken, en hoe veel moeijelijker wordt het dan om zich een juist 
begrip te vormen van de denkwijze, die bij de vorming des woords voorgezeten 
heeft! Ook dit wilde ik door een voorbeeld ophelderen, en ik neem er het 
woord vroedvrouw toe’ (Halbertsma 1855-1856a:314), waarna hij pagina’s lang 
uittreksels geeft uit allerlei kwakzalvergeschriften, dat was namelijk nodig ‘om 
aan te duiden onder welken staat van begrippen de woorden geneeskunst en 
vroedvrouw geboren werden.’
Halbertsma maakt in zijn taalkundige werk gebruik van het begrip analogie. 
Vooral in de etymologie is dat belangrijk: ‘Indien ergens, in de etymologie komt 
het te pas, analogiën op te sporen, verwijderde betrekkingen met één blik te 
vatten, en de uiterste einden, tusschen welke gewone regelmatige verstanden 
geen verband zien, aan elkander te knoopen (Halbertsma 1848:562)211. Zijn 
voorliefde voor de analogie komt volgens Feitsma (1996:130) waarschijnlijk 
voort uit de bestudering van de geschriften daarover van de zogenaamde Schola 
Hemsterhusiana212. 
Halbertsma kan bij zijn etymologiseren niet zonder de zogenaamde 

210  Vergelijk Halbertsma’s streven om Engelse woorden via het Fries te verklaren (zie 
hoofdstuk twaalf.
211  Zie Feitsma (1994) en Feitsma (1995) voor Halbertsma en de analogie.
212  Zie Hassler (2007) voor een overzicht van de geschiedenis van analogie als concept en 
als term.
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‘middenwoorden.’ Zonder ‘middenwoorden’, die ‘uiteenlopende woordvormen 
als door eenen schalm vereenigen, zal ik niet gelooven, dat zij hetzelfde woord 
zijn213.’ Hij acht het bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk dat het Latijnse labor 
hetzelfde woord is als ‘ons arbeid, Goth. arbaiths, Ags. earfoth’, maar als ‘het 
Russische rabota, labor, mij geen’ vorm aanbood, waarin de lingualis liquida l 
met hare zuster r gewisseld is, en waaruit ik door eene alledaagsche omzetting 
arboth kreeg, zoude de verzekering van alle de etymologen der wereld mij noch 
overtuiging, noch geloof aanbrengen’ (Halbertsma 1848:565, Feitsma 1996:130-
131)214.
In het Lexicon Frisicum vermeldt Halbertsma s.v. ARBEID het zo belangrijke 
middenwoord rabota vreemd genoeg niet. In dezelfde kolom vinden we het 
echter wel s.v. biarbeidje:

biarbeidje, labore colere. […]. Goth. biarbaidjan [...]. […] - Etymologi 
frustra quærunt causam vocis arbeid, quæ latet in caligine remotissimæ 
antiquitatis; Gothorum enim arbaiths f. Sclavonis audit, inversis literis, 
rabota; Latinis lingualium permutatione labor, cumque hæc vox ante 
dispersas tres nationes jam esset formata, primo quæritur, quænam 
forma sit primitiva, Germanica arb, Sclavonia rab an Celtica lab? Deinde, 
quænam erat notio radicis quæsitæ in lingua, quæ ad nostram non 
pervenit notitiam? Designet mihi quis thema, quod tribus ejusdem vocis 
formis æque quadrat, et erit mihi magnus Apollo.215

213  ‘Middenwoorden’ is een term die ik bij contemporaine Nederlandse taalkundigen 
niet heb kunnen terugvinden. Frits van der Kuip wees me in dit verband op het artikel 
Mittelwort in het Deutsches Wörterbuch: 1) wort von einer mittleren bedeutung: jetzt ist alles 
territorialhoheit, ein mittelwort zwischen reich und herrschaft. Möser osn. gesch. 1, 155.
2) in grammatischem sinne, participium: das mittelwort (participium) .. darum heiszet es 
ein mittelwort, weil es etwas vom zeitworte, und etwas vom nennworte in sich hat. Schottel 
606; seitdem als kunstwort in den deutschen grammatiken bis zum theil auf unsere zeit 
geblieben. vergl. auch mittelform (http://urts55.uni-trier.de:8080/Projekte/DWB). 
214  Vergelijk Grimm, DWB I, 539: ‘rabota bedeutet arbeit, knechtsarbeit, frondienst [...]. 
hier haben wir es blosz mit rabota und arbeit zu thun, die unbedenklich dasselbe Wordt 
sind, selbst das sl. t deckt sich mit dem goth. þ in arbeiþs und ahd. d in arapeid.’
215  biarbeidje, met arbeid bewerken. […]. Goth biarbaidjan. [...] - De etymologen zoeken 
tevergeefs de oorsprong van het woord arbeid, die verborgen is in de mist van de verste oud-
heid. Immers het Gotische (van de Goten) arbaiths klinkt bijna als als het Slavische rabota, 
met omgekeerde letters. De Latijnen (hebben) door een verandering in taal labor, en omdat 
dit woord reeds gevormd was voor de drie naties uiteen gingen, wordt eerst gevraagd welke 
vorm het eerst was, Germaans arb, Slavisch rab of Keltisch lab? Vervolgens (is de vraag) wat 
is de betekenis van de gezochte wortel in een taal, die niet aan ons ter kennis is gekomen? 
Laat iemand aan mij het onderwerp aanwijzen dat klopt met de drie vormen van hetzelfde 
woord, en hij zal voor mij een grote Apollo zijn.
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Halbertsma is hier een stuk minder zeker over de oorsprong van het woord 
arbeid, waar de etymologen volgens hem tevergeefs naar zoeken. Die oorsprong 
is verborgen in de mist van de verste oudheid. Immers, zegt hij, het Gotische 
arbaiths klinkt bijna als het Slavische rabota, met omgekeerde letters. De 
Latijnen hebben door een letteromzetting labor, en omdat dit woord reeds 
gevormd was voor de drie naties uiteengingen, wordt eerst gevraagd welke 
vorm het vroegst was, Germaans arb, Slavisch rab of Keltisch lab? De vraag die 
volgens Halbertsma vervolgens gesteld moet worden is: wat is de betekenis 
van de gezochte wortel in een taal, die niet aan ons is overgeleverd? Hij daagt 
iedereen uit om hem het thema aan te wijzen dat klopt met de drie vormen 
van hetzelfde woord. Halbertsma maakt duidelijk dat de persoon die het juiste 
antwoord kan geven minstens het niveau van Apollo, o.a. god van de wetenschap, 
zal moeten hebben. Hij verwacht dus niet dat dat iemand zal lukken.
Halbertsma vindt het uiterst belangrijk dat een etymoloog beschikt over 
kennis van dialecten en streektalen. Hij betreurt Bilderdijks geringe kennis 
van Nederlandse dialecten (Halbertsma 1849) en hij stelt vast dat Grimm veel 
te weinig wist van het Nederlands en de Nederlandse dialecten (Halbertsma 
1867:46). In het Lexicon Frisicum maakt Halbertsma bij zijn etymologiseren 
overigens nauwelijks gebruik van eigentijdse Nederlandse dialecten.
 
10.3 Het Lexicon Frisicum 
Hoewel Halbertsma er zelf van overtuigd lijkt te zijn dat hij modern, 
systematisch en volgens vaste regels te werk gaat, komt hier in verband met het 
Lexicon Frisicum juist vernietigende kritiek op. Dat begint al in het voorwoord 
van zijn zoon Tjalling, die constateert dat Halbertsma bij het vastknopen 
van bepaalde woorden aan hun wortels zozeer weifelde, dat het leek alsof hij 
terzake geen enkele vaststaande en blijvende regel gewend was (Halbertsma 
1872:IX; zie p. 264).
H. Kern (1833-1917), een jongere tijdgenoot van Halbertsma, sluit zich in 
zijn bespreking van het Lexicon Frisicum bij Tjalling aan: ‘in ‘t algemeen was 
wijlen Halbertsma niet doordrongen van ‘t gewicht der door Grimm op eene 
vaste rots gestichte historische taalvergelijking’ (Kern 1874:82). ‘Het zou ons 
niet moeielijk vallen’, meent Kern (1874:82), ‘een tal van aanmerkingen op 
den inhoud te maken. Zoo wordt Holland kol. 10, verklaard uit Olland, wat 
poelland zou moeten beteekenen, en onder de bewijzen die ‘t voorgedragen 
gevoelen moeten staven wordt bijgebracht het Italiaansche Ollanda!’ Eén 
pagina later vraagt Kern zich af ‘hoe […] een taalgeleerde er een oogenblik 
aan (kan) denken om een Nederlandsch (Frankisch) Tonger met een Friesch 
Donger te vergelijken?’ Sijmons (1885:259) betreurt Halbertsma’s drang om te 
etymologiseren; ‘Leider war und blieb das etymologisieren seine lust, und es 
lässt sich nicht leugnen, dass Halbertsma sich auf diesem schlüpfrigen boden 
nicht zur festen methode erhoben hat.’ Dat heeft er zelfs toe geleid dat Sijmons 
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in zijn brievenuitgave de meeste van Halbertsma’s etymologische opmerkingen 
uit zijn correspondentie met Grimm heeft weggelaten.
Vanuit een comfortabele twintigste-eeuwse positie is ook door anderen kritiek 
geleverd op de etymologie in het Lexicon Frisicum. Zo is Buma (1969b:1) van 
mening dat Halbertsma zijn materiaal in zijn woordenboek ‘net neffens in fêste, 
wittenskiplike methoade biarbeide hat.’ Soms geeft hij wel de juiste etymologie 
van een woord, maar vaak slaat hij de plank ook helemaal mis, of geeft hij de 
afkomst van een woord gewoon niet op, kortom: we kunnen ons absoluut 
niet op Halbertsma’s etymologieën verlaten. Feitsma (1997c:145) signaleert 
in Buma (1969a:105) een milder oordeel over Halbertsma’s werk: ‘Skerper as 
syn tiidgenoaten yn Nederlân hie er foar ‘t forstân, dat men foar de goede 
ôflieding fan in wurd de skiednis dêrfan neigean en de wjergea yn bisibbe talen 
dêrmei forlykje moat. […] Fansels hat er wol ris in misslach op ‘e hispel dien. 
[...] Oer ‘t algemien hat Halbertsma op ôfliedkundich mêd net sokke nuvere 
bûtensprongen makke as syn 19de-ieuske Hollânske fakgenoaten’216. Volgens 
Jongsma (1933:95-96) verraden ‘Halbertsma’s etymologieën in het Lexicon Frisicum 
nog te veel dilettantisme.’ Hij heeft alleen al in de eerste twintig kolommen 
negen verkeerde etymologiën gevonden. Buma (1969a:105) somt een aantal 
onjuiste etymologiën in het Lexicon Frisicum op: baerch – varken als voorbeeld 
van de wissel b en w (s.v. béalach, 201); het verbinden van het tweede deel van 
adebar (8) met Angelsaksisch bird (vogel); het aannemen van verwantschap 
tussen Hindelopers algje (83) (merken, vernemen) met Angelsaksisch ealgian 
(hoeden, verdedigen); het ten onrechte aannemen dat het werkwoord bikaye (275) 
(bedriegen, misleiden) iets met kaai, Engels key (sleutel) te maken heeft. En zo 
zijn er wel meer, zegt Buma, maar Halbertsma heeft in zijn woordenboek zeker 
ook juiste etymologiën gegeven. Buma noemt het verband dat Halbertsma legt 
tussen het eerste lid van adebar (8) en Angelsaksisch éad (geluk); s.v. ÆRW wijst 
Halbertsma er terecht op dat erf en nerf, aars en naars, ijver en nijver en oest en 
noest met elkaar samenhangen217; als eerste heeft hij het modern Friese dwêste 
(doven) verbonden met Noord-Fries deaski.
Halbertsma mag dan met het Lexicon Frisicum een etymologisch doel 
voor ogen hebben gehad, een echt etymologisch woordenboek is het niet 
geworden. De macrostructuur bevat daarvoor teveel doorzichtige afleidingen 
en samenstellingen, en in een zuiver etymologisch woordenboek zou voor 
veel van zijn poëmen en citaten geen plaats zijn geweest, omdat ze voor de 
etymologie van het lemma niet relevant zijn.

216  Dibbets (1990), die Halbertsma’s etymologiseren in de aantekeningen op Maerlant 
behandelt, sluit zich bij het oordeel van Buma aan.
217  S.v. ERF noemt Halbertsma daarnaast nog: uchten, mane, et nuchten; Nl. v. uveren et nu-
veren, flagitare; orck et norck, bellua marina; ast, oest et noost, nodus in arbore, et multa similia, 
quæ vide apud Kilianum. eggher, Kil. terebra, F. noager.
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10.4 Externe en interne etymologie
‘In het WNT omvat het begrip etymologie zowel de externe als de interne 
etymologie van een woord. Bij de externe etymologie gaat het om de 
verwantschap van het woord met woorden uit andere talen en om hun, veelal 
hypothetische, herleiding tot een gemeenschappelijke oorsprong. Bij de interne 
etymologie daarentegen draait het om de vorm- en betekenisgeschiedenis 
ervan binnen de grenzen van de eigen taal’ (Moerdijk 1994:53). Dat onderscheid 
kunnen we voor het Lexicon Frisicum ook maken. Voor wat betreft de externe 
etymologie, wordt het lemma vaak gevolgd door equivalenten uit Ags. 
(Oudengels), Ang. v. (Middelengels218), Ang. (modern Engels), NL. (modern 
Nederlands) en/of Goth. (Gotisch)219. Halbertsma (1851:71) stelt ‘dat behalve 
het Landfriesch, waarschijnlijk onder de Germaansche taalstammen geene 
is, die grootere gelijkheid met het Gothisch heeft dan het Nederlandsch.’ ‘In 
het Gothisch hebben wij twee dingen te onderscheiden’, zegt Halbertsma, 
‘en wat het als Gothisch kenmerkte, en wat het met de eenen of anderen 
Germaanschen taalstam, of met alleen te gelijk, gemeen had. Uit dat laatste 
oogpunt beschouwd, geeft het Gothisch de oplossing der vormen, welke wij in 
de Germaansche taalstammen eenige eeuwen later opmerken.’ Hij beschouwt 
het Gotisch daarom als onmisbaar bij zijn Maerlantstudie, en, naar men mag 
aannemen, in zijn Lexicon Frisicum. In zijn woordenboek heeft hij 329 keer een 
verwijzing naar het Gotisch opgenomen. Het is opvallend dat Halbertsma 
nauwelijks Duitse varianten geeft in zijn artikelen, terwijl hij in 1851 nog hoog 
opgaf van de waarde van het Oudhoogduits voor het verklaren van de taal van 
Maerlant. Het kleine aantal Duitse varianten dat hij in het Lexicon Frisicum 
geeft, heeft mogelijk te maken met zijn streven om vooral de relatie tussen het 
Fries en het Engels aan te geven. 
De interne etymologie wordt duidelijk gemaakt aan de hand van vormen uit F.v. 

218  Halbertsma (1851:41) onderscheidt in de geschiedenis van het Engels de volgende pe-
rioden: ‘Het Engelsch kennen wy in drie tijdvakken van zijn bestaan, als Angelsaxisch in de 
8ste en 9de eeuw; als Oud-Engelsch in de 12de, 13de en 14de, en als Engelsch in den tegenwoordi-
gen vorm.’
219  De volgende uitspraak van Halbertsma over Kiliaans woordenboek lijkt daarmee in 
tegenspraak te zijn: ‘Een ander geval is het, wanneer Kiliaen ons het Nederlandsche woord 
onder andere vormen in de zuster-talen terug geeft; dit zijn gene etymologien, maer verge-
lijkingen, voor welke wij hem hartelijk dank zeggen (Halbertsma 1863a:228).
Breuker (1973:10) laat zien dat Halbertsma in Tresoar Hs 239, bij het verklaren van Hinde-
loper woorden al gebruik maakt van ‘it Goatysk, Angelsaksysk, Ingelsk, Aldfrysk, de tael fan 
Gysbert Japicx, it Nijfrysk’, maar zo nu en dan ook van ‘it Stedfrysk, Skiermuontseagersk, Arabysk, 
Hebrieusk, it Latyn en de Nederlânske bibel.’
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(Oudfries), Middelfries220, F. (modern Fries), F.b. (Noord-Fries), F.o. (Oost-Fries). 
Het Lexicon Frisicum vertoont in de behandeling van de externe etymologie 
overeenkomsten met het WNT. De externe etymologie is in de WNT-artikelen 
beknopt. Van Sterkenburg (1992:52) en Moerdijk (1994:54) wijzen daarvoor 
op de inleiding van De Vries (1882:LVII), waar het volgende wordt gezegd: 
‘Etymologische onderzoekingen behooren in het Woordenboek niet te huis: het 
moet de verkregen uitkomsten van het onderzoek mededeelen.’ ‘In dit opzicht’, 
zegt Van Sterkenburg, ‘hoeft het etymologisch gedeelte niet meer te behelzen 
dan de vormen in de naast verwante talen en een samenvatting of verwijzing 
naar de uitkomsten die in de bijzondere etymologische woordenboeken en in 
taalkundige tijdschriften zijn vastgelegd.’ Volgens Van Sterkenburg (1992:52) is 
er in het WNT voor ‘de interne etymologie, de geschiedenis en de verklaring 
van de vormen der woorden binnen het Nederlands, […] vaak voor een meer 
gedetailleerde behandeling gekozen.’ In het Lexicon Frisicum is ook de interne 
etymologie vaak tamelijk beknopt.
De externe en interne etymologische equivalenten in het Lexicon Frisicum 
komen noodgedwongen veelal uit secundaire bronnen, zoals woordenboeken. 
Op zich is Halbertsma daar geen voorstander van, tenminste niet wanneer die 
bronnen talen betreffen die de lexicograaf niet beheerst, want anders zullen 
‘telkens […], wanneer de grammaticale ontwikkeling des woords over de 
identiteit der themaas moet beslissen, […] de gevolgtrekkingen van den auteur 
op wankelende gronden gevestigd zijn’ (Halbertsma 1848:563). 
Aan de hand van het artikel BOYEM (‘bodem’, modern Friese spelling ‘boaiem’) 
geef ik een voorbeeld van Halbertsma’s manier van etymologiseren in het 
Lexicon Frisicum:

BOYEM, cg. fundus dolii, navis. Nl. bodem, Ags. botm, m. Ang. bottom. Isl. 
botn, m. F.v. boden, ut Islandi n finalis pro m. G.J. beam, indicio antiquatæ 
formæ badem. (βαζύς, profundus) F.o. báem, Stür. […] - Boyem,beam, terra. 
G.J. Frysce beame, terra Frisica. Ierdbeame, ierdboyem, orbis terrarum. Hol. 
aardbodem221

Halbertsma geeft na de betekenisomschrijving via varianten uit het Nederlands, 
Oudengels, modern Engels en het IJslands eerst informatie over de externe 
etymologie en daarna door middel van een Oudfriese en een Middelfriese 
Gysbert Japiks-variant, informatie over de interne etymologie, waarbij hij 

220  Halbertsma gebruikt zelf de term Middelfries niet. Ik reken hier de vormen uit het 
werk van Gysbert Japiks, in het Lexicon Frisicum vaak aangeduid met ‘G.J.’, conform de hui-
dige indeling in taalperioden tot het Middelfries.
221  BOYEM onderste van een vat, of van een schip. [...] Zoals de IJslanders n voor m aan 
het (woord)einde.G.J. beam, aanwijzing van de oude vorm badem. [...] Boyem, beam, de grond. 
G.J. Frysce beame, Friese bodem. Ierdbeame, ierdboyem, aardbodem.

et y mologie in het le x icon fr isicum



opmerkt dat het Oudfries, net als het IJslands, voor de finale m een n heeft. 
Hij signaleert niet dat er vormen met een d en een t zijn. Bovendien geeft hij 
niet aan hoe uit de gegeven varianten met een d/t een Friese vorm met een j 
kon ontstaan. Op grond van de bij Gysbert Japiks gevonden vorm beam, ‘aarde, 
grond’, postuleert Halbertsma een Oudfriese vorm badem. Hij moet dat hebben 
gedaan op grond van zijn kennis over de verandering van de Oudfriese lange 
a in de moderne tweeklank ea. Hij zwijgt hier over syncope van de d. Na het 
lemma BOYEM volgt het daarvan afgeleide lemma boyemleas, ‘bodemloos’:

boyemléas, adj. absque fundo. Isl. botn-laus, idem. Ang. bottomless. […]. 
Veteres rem indecoram sæpe voce decora significabant; exemplum 
præbet botn, quo Scandinavi notabant anum, quippe fundum cui homo 
insidet; Isl. botn-lângi, m. intestinum rectum, Hol. aarsdarm, Ang. bottom, 
anus, quem usum elegantem scioli urbanitatem affectantes caute vitant. 
- Hæc vox mira constantia retinuit tum formam tum notionem veterem. 
Botn enim semper et sine ulla exceptione in linguis Anglo-Frisicis notat 
quod infra est, et eadem vis est in voce analoga Lat. fudus, per epenthesin 
nasalem fundus, vb. fundo, pf. fudi. Lat. F = Germ. B. Lat. d = Germ. t.222

Tegen de verwachting in, de etymologie is immers al behandeld bij het 
grondwoord, vinden we ook hier varianten uit andere talen. De IJslandse en 
Engelse varianten voegen op zich niets toe ter verheldering van de etymologie 
van boyem. Wanneer ze bedoeld zouden zijn om de etymologie van –leas te 
verklaren, kan men zich afvragen waarom het Nederlandse bodemloos niet is 
vermeld.
Halbertsma gaat vervolgens in op het eufemistische gebruik van het 
Scandinavische botn en het Engelse bottom voor ‘achterste’ en hij vergelijkt 
dat met het Latijn, waar fu(n)dus op dezelfde manier wordt gebruikt. Met 
de opmerkingen ‘Lat. F = Germ. B’ en ‘Lat. d = Germ. t’ wil Halbertsma 
waarschijnlijk aangeven dat, ondanks die verschillende klanken, die woorden 
verwant zijn en dat voor die verschillende klanken één Indo-Europese klank 
aan te nemen is. Halbertsma legt in het Lexicon Frisicum vaker de link tussen 
de Latijnse f en de Germaanse b. Zie bijvoorbeeld s.v. age-breud (64) Latijn ferire 
(treffen) en IJslands beria, verberare (geselen, slaan) = F. (breia) breuje.’ S.v. 

222  boyemleas, zonder bodem. De ouden duidden een onnet ding vaak aan met een net 
woord; een voorbeeld is botn, waarmee de Scandinaviërs het achterste aanduiden, het is 
immers de bodem waarop de mens rust. De IJslanders zeggen botn-lângi, de endeldarm. 
[...] Engels bottom, achterste, welke uitdrukking de aanhangers van elegante taal, beschaving 
voorwendend, zorgvuldig vermijden. - Dit woord heeft met wonderlijke standvastigheid 
zowel de oude vorm als de betekenis behouden. Botn duidt immers altijd en zonder enige 
uitzondering in de Anglo-Friese talen aan wat onderaan is, en diezelfde betekenis zit in het 
analoge Lat. woord fudus, door nasale epenthesis fundus.
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BRUYE, ‘Sax. 1. buren, verberare, Bnl. I. 169. Gal. bourrer, Ags. berian, Isl. beria, 
verberare, Lat. ferire. Confer brauwe, ferire.’ S.v. BRYE IJslands beria en Latijn 
ferire. S.v. BIN: Lat. fio = Ags. beo. S.v. beitel: ‘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 findendo223. Lat. findo, pf. fidi = Germ. biti’ (358). S.v. bléakerje 
(385) Latijn flagrare (vlammen) en Germaans blakran. S.v. BLOED, sanguis. Goth. 
bloth, Isl. bloth, aliquando et Ags. bloth; th migravit in d. Lat. fleo, flevi, fletum, 
proprie, stillare, fluere, flent omnia guttis. Lucret. Lat. flet (us) = Germ. bleth, G. 
bloth, liquor vitalis224. S.v. BOEKEN-BÉAM, ‘Ags. boc-treov, n. fagus. Ags. bôc, 
Nl. beuk = Lat. fagus.’ S.v. BOSK, ‘fascis, fasciculus. (Lat. fascis = Germ. basks.)’. 
S.v. busk (568): ‘Lat. fascis = Ger. busk.’ S.v. BRAMI: ‘Lat. fremo = Germ. breme.’ 
S.v. BRUKE, ‘Lat. frux, frugis; (frugi) frui, fructus sum = Germ. bruki225.’

10.5 Klankverschuiving
Eén van de belangrijkste ontdekkingen in de negentiende-eeuwse taalkunde is 
wel die van de zogenoemde Germaanse klankverschuiving (Lautverschiebung), 
die aan Jacob Grimm wordt toegeschreven. Door die klankverschuiving 
onderscheidt de Germaanse taalfamilie zich van de andere Indo-Europese 
talen. Globaal houdt de klankverschuiving in dat de Indo-Europese p, t, k in 
het Germaans overgingen in f, th (als in Engels thought) en ch, dat b, d, g (als 
in Engels give) overgingen in p, t, k en dat b, d, g` onder andere veranderden 
in b, d, g. Deze veranderingen zijn voor een groot deel regelmatig en kunnen 
worden beschreven met zogenoemde klankwetten, zoals die opgesteld zijn 
door Grimm. Het onderstaande schema van de klankverschuiving komt uit 
Van der Sijs (2005:21):

Indo-Europees Germaans Nederlands Latijn
p f v: vee pecus (vgl. Engels fee)
t th d: drie tres
k ch h: hart cor
b p p: lip labium
d t t: voet pedis, tweede naamval van pes
g k k: akker ager
bh b b: broeder frater (vgl. Russisch brat)
dh d d: deur foris (vgl. Grieks thura)
gh g g: gast hostis (vgl. Russisch gost’)

223  De eerste betekenis van het woord bite ligt in het splijten.
224  Th is veranderd in d. Lat. fleo, flevi, fletum, letterlijk druppen, vloeien, alles vloeit van 
druppels. Lucret. Lat. flet (us) = Germ. bleth, G. bloth, levens-vocht.
225  BOEKEN-BEAM, beuk
BOSK, bos, bosje
BRUKE, Lat. vrucht; gebruiken, heb gebruikt.
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Uit aantekeningen en markeringen in werk van Grimm blijkt dat Halbertsma 
op de hoogte was van de theorie van de Lautverschiebung (Feitsma 1996:136-138). 
Feitsma (1997b:42) noemt hem zelfs een ‘begeisterter Anhänger des Grimmschen 
Gesetzes.’ Sinds 1846 echter, zegt Feitsma, twijfelde hij aan de regelmatigheid 
van de Hoogduitse klankverschuiving. Volgens Feitsma (1997b:43) is Halbertsma 
vertrouwd met zowel het werk van Grimm226 als dat van Rasmus Rask. Ze is het 
niet eens met Breuker (1994:7), die meent dat Halbertsma slecht geïnformeerd 
was over de Lautverschiebung227. Breuker (1997:153) geeft een voorbeeld uit 
Halbertsma (1851), waarin Halbertsma etymologiseert en redeneert op een 
manier die de inzichten van Grimm en Rask verontachtzaamt. Breuker 
verwijst naar Halbertsma (1851:469-470), waar de laatste naar aanleiding van 
de woorden zoo en zulk ‘fia de betsjutting […] ferlykjend mei oare wurden’ 
vaststelt dat ‘de ‘z/s’ yn dy wurden ‘al in de vroegste tijden’ wiksele mei ‘t’ of ‘d.’ 
Ook in het Lexicon Frisicum neemt Halbertsma dergelijke klankveranderingen 
aan. S.v. AMME, ‘adem’ zegt hij dat de th van Oudengels (Ags.) æthm en Oudfries 
ethma wisselt met de h van het Gotische ahma: ‘literæ aspiratæ th et h = ch 
inter se permutantur unde Goth. ahma.’ Hij vergelijkt BRYK, ‘krom, gedraaid, 
verwrongen’ met Gotisch vraiqs, Engels wry, Middelengels wrie, to wrie en hij 
laat de b en de w wisselen: ‘Wried commutabant cum brid, brihet. B et w inter se 
permutantur; Nl. wrak, rejiculus, antiquitus audiebat brack. Kil. brack228.’
Feitsma (1997b:45) wijst erop dat Halbertsma de Lautverschiebung daadwerkelijk 
toepast wanneer hij een opmerking maakt over de plaats van een Gotisch 
woord op de ‘klankladder’ en wanneer hij zegt dat, ‘wanneer het Germaansch 
en het Grieksch beide een woord met dezelfde consonanten hebben […] 
die woorden niet hetzelfde zijn.’ Tot dan toe, zegt hij, hebben etymologen 
juist altijd ‘uit de gelijkheid der eerste tot de gelijkheid der tweede besloten’ 
(Halbertsma 1835a:178). Ook in Halbertsma (1836a:43) en in Halbertsma (1841:3) 
heeft Feitsma (1997b:45) aanwijzingen gevonden voor de veronderstelling dat 
Halbertsma de Lautverschiebung toepaste in zijn werk. Ze wijst verder op Buma 
(1969a:105), die signaleert dat Halbertsma ook in het Lexicon Frisicum werkte 
met de Lautverschiebung.
Volgens Feitsma (1997b:51-52) volgen Halbertsma, Hamaker en Graff ‘in 
ihren Wortgleichungen nicht immer festen Regeln’, maar ‘wenden sie in der 
Lautverschiebung einen strengeren Regelbegriff an als Grimm, der prinzipiell 

226  Dat blijkt ook uit de hierboven aangehaalde brief van Halbertsma aan de Van Len-
neps uit 1847, waarin hij schrijft dat hij probeert te werken volgens de geldende opvattingen 
van de taalkunde, zodat hij Grimm niet zou beschamen.
227  Zie voor de controverse tussen Feitsma en Breuker over Halbertsma’s kennis van de 
actuele taalwetenschap: Feitsma (1997c:139-151) en Breuker (1997:153-156).
228  Wried wisselden ze met brid, brihet. B en w wisselden onderling. Nl. wrak rejiculus=wat 
verworpen is, klonk vanouds als brack.
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Ausnahmen zu einer Regel akzeptiert.’ Halbertsma lijkt zich volgens Feitsma 
(1997b:53) meer aangetrokken te voelen tot de mogelijkheden die het 
Sanskrit biedt bij taalvergelijking. Hij wil verklaren ‘hoe het Sanskrit zweeft 
boven Germaansch en Grieksch, en de verschillen dier twee talen tot ééne 
en dezelfde voor de volkenscheiding algemeene taal vereffent’ (Halbertsma 
1843:71). Hij beschrijft als voorbeeld de ontwikkeling van Sanskrit gaus tot 
koe (Ned.), kou (Fries) en cow (Eng.). In het Lexicon Frisicum verwijst hij maar 
tien keer naar het Sanskrit. S.v. AF (af ) verwijst hij met de opmerking ‘Lingua 
Sanskrita frequentabat duplicem formam apa229’ indirect naar de verwantschap 
van AF met Sanskrit apa. S.v. BAKKE meldt hij dat k veranderde in ts, Fries 
bakt veranderde in Engels batch, en Sanskrit pac, (bakken, koken) in patsch. S.v. 
BEITEL haalt hij uit Bopps Vergleichende Grammatik, p. 855 Sanskrit bhid aan, dat 
Bopp vertaalt met ‘spalten’, dat door Halbertsma weer vertaald is als ‘findere’ 
(splijten). Beitel is een Germaanse afleiding van een ablautsvorm bij de wortel 
van bijten (WNT), dat verwant is met Latijn findere ‘splijten’; Sanskrit bhinátti 
‘hij splijt, doorsteekt’ (EWN). S.v. BILJE (billen, de groeven van een molensteen 
scherpen) verbindt hij ‘Ang. Somers. “bilge, to indent,”’ met Sanskrit bhil, want 
de betekenis van bilge stemt goed overeen met oorspronkelijk (‘primitiva’) 
Sanskrit bhil, splijten, want, zo zegt hij, het oppervlak van een steen wordt in 
schuine gleuven gespleten.230 Bij de eigennaam BOTE geeft hij uit het Sanskrit 
de vormen ‘badi, botti’ en s.v. DJIP (diep) vermeldt hij na varianten uit o.a. het 
Gotisch, het (Oud-)Engels en het Oudfries ter vergelijking de vorm tip uit het 
Sanskrit: ‘Confer Skr. tip, humectare’ (natmaken) en ‘F. dippe, idem.’ Bij tsjerk-
fâdye (kerkvoogdij) (954) wijst hij de vormen faths, fads aan als de Gothische 
tegenhangers van het modern Friese fâd (voogd): ‘Fâd vox eadem cum Goth. 
faths, fads, m. dominus, præfectus’, waarna hij, na een aantal samenstellingen 
met faths, noteert: ‘Skrt. pati, dominus.’ Aldus suggereert hij een relatie tussen 
Sanskrit pati en Fries fâd. S.v. het Noord-Friese FADAR, ‘foenum’ (hooi) komt 
hij via Angelsaksisch ‘fêdan, Nl. voeden, nutrire’, op ‘Ags. feder, pater, Ang. 
father, Nl. vader’, dat eigenlijk ‘opvoeder’ zou betekenen: ‘Proprie nutritor Lat. 
alitor, educator.’ Zo kan hij via ‘Nl. voeder, alitor et pabulum’, dat eigenlijk een 
dwaalweg is, uiteindelijk uitkomen bij ‘Skrt. pâ, nutrire, Lat. pater’, dat in het 
artikel overigens door een liggend streepje gescheiden is van het voorgaande. 
S.v. famke (959) noemt hij een aantal eigennamen: ‘Nomina propria antiqua 
Theotisca Fâmoth, (fah-moth) Famicho, Förstemann I. 398, F. Fâm, Fanne (famne) 
Ang. Fanny, (famnige) F. Fem, Sax.1. Femmeke, F. Femke, n.p.f. Wass. II. 175.’ Het is 

229  De Sankriet-taal gebruikte vaak de dubbele vorm apa.
230  BILJE, vb.a. acuere dentes lapis molaris. Ang. Somers. “bilge, to indent,” Halliwell; quæ 
notio bene quadrat cum primitiva Skr. bhil, findere; finditur enim lapis superficies in strias 
transversas.
Billen is afgeleid van bil(hamer). Het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands behandelt 
billen onder de ingang bijl.
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niet duidelijk of hij met het daarna volgende ‘Skrt. péna, spuma, Lat. Venus ex 
maris spuma nata’ een verbinding wil leggen tussen de vorm uit het Sanskrit en 
de eigennamen en, misschien, met het lemma. Men kan zich de associatie min 
of meer voorstellen. Péna is ‘schuim’ en wanneer we weten dat het Friese faam 
‘(volwassen) meisje, maagd’ betekent, zien we Venus uit het zeeschuim geboren 
worden. S.v. FEÊR (veer) noemt hij tenslotte ‘Skrt. pat, volare’ (vliegen).
S.v. het lemma D bespreekt Halbertsma de consonanten, die hij verdeelt in 
de keelklanken G, K, H, de tongklanken D, T, Th en de lipklanken B, P, F. 
De H, Th en de F zijn geaspireerde letters, zegt Halbertsma, maar de kracht231 
van de geaspireerde H is verloren gegaan, ook al blijft het teken nog bestaan. 
Hij constateert dat de H een dubbel gebruik schijnt te hebben gehad, dat 
van een ademstroom in de keel, en dat van een geaspireerde keelklank. De 
ademstroom in de keel horen we nu nog voor de klinker in het Friese hund, 
hals, hâp of hopen, haved, hûd. Merk echter op, zegt hij, dat deze letter h in de 
Latijnse taal een k heeft, zoals bijvoorbeeld bewijzen canis, collum, copia, caput en 
cutis, waarvan de k (=c) de geaspireerde letter ch is. Na een verhandeling over 
geaspireerde liquida, bijvoorbeeld in Ags. hlæst, Oudfr. hlast, Fries læst, last; 
Ags. hleapan, Oudfr. hliapa, Engels leap, Fries liappe, ljeppe, refereert Halbertsma 
aan Griekse en Latijnse woorden beginnend met een k, die in het algemeen 
overeenkomt met een geaspireerde gutturaal ch in die Germaanse talen waarin 
de consonanten nog bestaan. Hij noemt o.a. als voorbeelden Ags. hlid ‘deksel’, 
Latijns claudo, Ags. hlud, ‘klinkend, luid’, sonorus, [...], obstrepens; Ags. hræv, 
‘kadaver’, cadaver, Oudfr hrê, [...], Fries hat, haat, Gr. χότoσ.
Even verder noemt hij het volgende rijtje: Ags. hvetja, scherpen, Alam. hwezjan, 
Engels whet, scherpen, prikken, Nl. wetten, Gotisch hvotjan, scherp afkeuren. Uit 
het Latijnse cos, cotis nemen de Friezen volgens Halbertsma net als de Goten 
niet alleen de o over, maar ook de letter h van de Latijnse consonant c = k, in Fries 
hótte, ‘slijpsteen’, hótje, ‘scherpen.’ De genoemde woorden zijn inderdaad aan 
elkaar verwant. De etymologie van deze twee woorden is onzeker, maar omdat 
hotte en hotsje erfwoorden zijn, is er in ieder geval geen sprake van ontlening 
aan het Latijn. Bij erfwoorden correspondeert een Latijnse c met Germaans ch, 
dat in het Nederlands en Fries h is geworden (vgl. cor – hart, hert).
In enkele gevallen wijst Halbertsma haast terloops, misschien zelfs onbedoeld, 
op Germaanse klankverschuivingen. S.v. FEAL, ‘vaal’, lijkt het alsof hij 
door de vertalingen van enkele voorbeelden de relatie tussen Latijn pullus, 
‘donker(kleurig), zwartachtig’ en pallidus, ‘bleek, vaal’, en het Friese feal opmerkte 
om daar vervolgens in een soort van ‘afterthought’ nog even op te wijzen:

231  ‘Kracht’ is de vertaling van het Latijnse ‘vis’. Mogelijk bedoelt Halbertsma dat de h 
oorspronkelijk een glottale of faryngale medeklinker was, met aspiratie, maar dat er in het 
Fries van zijn tijd niet meer dan wat ‘geruis’ (aspiratie) van overgebleven is, dat de h zijn 
‘kracht’ is kwijt geraakt.
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FEAL, adj. luridus, Ags. fealu, fealo, fealwe, Ang. fallow. ‘N feal kou, vacca 
subpallida. Di feale juwn, vespera lurida. Nl. de vale schimmen, manes 
luridæ. ‘N féal forwielne tâbert, palla subflava ex holoserico. Confer pullus 
et pallidus Latinorum232.

S.v. DEKHYNXT wijst Halbertsma impliciet op de klankverschuiving p > f, 
wanneer hij zegt dat het Friese fôle, ‘veulen’ hetzelfde woord is als het Latijnse 
pullus, ‘jong dier’: ‘nota F. foale, Got. et Ags. fula, Sax.n. füllen; pullus equinus, 
eandem esse vocem cum Lat. pullus.’ S.v. bjen-struken (374) gebruikt hij een bijna 
identieke formulering voor de verandering c > h: ‘helm eadem vox cum Nl. 
halm, Lat. culmus.’

10.6 Conclusie
Halbertsma wilde met zijn woordenboek een bijdrage leveren aan de etymologische 
kennis van de Germaanse talen. Daar is hij zeker in geslaagd, al was het alleen maar 
omdat hij in de interne en de externe etymologie zoveel Germaanse varianten op 
een rij heeft gezet. Hij wilde ook aantonen dat het Fries onmisbaar was voor de 
etymologie van de Germaanse talen. Omdat hij niet concreet aangeeft waar hij 
bestaande etymologieën verbetert, kan ik niet overzien of hij inderdaad ‘misslagen’ 
van collega’s heeft hersteld. 
Halbertsma zag zichzelf als iemand die het nieuwe etymologische licht had gezien 
dat in de negentiende eeuw was gaan schijnen. Desondanks kwam er dadelijk bij het 
verschijnen van het Lexicon Frisicum kritiek op zijn onsystematische en speculatieve 
manier van etymologiseren. Feitsma (1997c:143) benadrukt dat dit op zichzelf niet 
zo vreemd was. De etymologie in de eerste helft van de negentiende eeuw, voor 
de opkomst en vestiging van de ‘ausnahmlose Lautgesetze’, had nu eenmaal vaak 
een spekulatief-radend karakter. De regels van Grimm en Halbertsma hebben 
‘prinsipieel en praktysk útsûnderingen en […] se (ha) allebeide ek mear spekulative 
etymologyen útbrocht.’233 
Halbertsma heeft in zijn woordenboek in ieder geval wel laten zien dat hij op de 
hoogte was van de Germaanse klankverschuiving, ook al presenteert hij die niet op 
een systematische manier. Feitsma (1997c:144) meent dan ook terecht dat, ondanks 
Kerns kritiek op Halbertsma’s concrete etymologiëen in het Lexicon Frisicum, de 
gedachte dat Halbertsma ‘niet doordrongen’ was van de betekenis van Grimms 
historisch-vergelijkende methode, door de feiten wordt tegengesproken. Al moet 
gezegd worden dat in het Lexicon Frisicum ook klankverschuivingen worden 
gepresenteerd die het tegendeel bewijzen (vergelijk Breukers kritiek hierboven).

232  FEAL vaal. [...] ‘N feal kou, een bleke, vale koe. Di feale jown, de bleke avond. ‘N féal 
forwielne tâbert, vale mantel van zijde. Vergelijk pullus en pallidus van de Romeinen.
233  Zie voor een uitgewerkt voorbeeld van Halbertsma’s speculatief-radende etymologie 
het hoofdstuk over de etymologie van tsjoene hierna.
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In zijn bespreking van het Gotisch woordenboek van Diefenbach noemt Halbertsma 
de etymologie ‘het werk van het genie.’ Halbertsma waarschuwt de etymoloog 
die uit het beschikbare materiaal ‘mechanisch’ zijn etymologieën wil opmaken: 
‘zonder de tact en de vinding van het genie, zal uwe arbeid ten minste voor de helft 
ijdel zijn. De etymologie is geen bureauwerk.’ Een dergelijke combinatie van genie 
en ‘alomvattende taalgeleerdheid’ mag men volgens Halbertsma niet verwachten. 
Er past dus slechts bewondering voor Diefenbach, ‘die de etymologie onzer talen 
op zulk eene grootsche schaal heeft durven ondernemen.’ Zijn ‘onontwijkbare 
feilen’ mogen we hem niet kwalijk nemen (Halbertsma 1848:562). Ik geloof dat we 
die conclusie voor Halbertsma’s etymologisch werk in het Lexicon Frisicum over 
kunnen nemen.
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