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11 Halbertsma en de etymologie van tsjoene234

11.1 Inleiding
Halbertsma is zijn hele lange taalkundige carrière op zoek geweest naar de 
etymologie van het Friese werkwoord tsjoene ‘toveren.’ Tsjoene komt al aan 
de orde in zijn eerste taalkundige publicatie van 1822 en vijftig jaar later is 
tsjoene, gespeld als tjûne, als lemma opgenomen in het Lexicon Frisicum. In dit 
hoofdstuk wil ik nagaan hoe Halbertsma’s zoektocht is verlopen. Ik bekijk 
daarvoor o.a. het handschrift Lexicon Frisicum A (LFA), de woordenboekfiches 
voor het Lexicon Frisicum (Tresoar 229 Hs) en het Lexicon Frisicum zelf.

11.2 Het begin
Halbertsma (1822a:591) stelt de vraag: ‘Wat is tjoene of tjonne, tooveren; betjoene, 
beheksen; tjoenster of tjonster, oudtijds thianster, tooverkol?’ Ik neem aan 
dat Halbertsma met oudtijds op het Oudfries doelt, maar in het Oudfries 
bestaat, voorzover ik weet, niet een vorm thianster in de betekenis ‘tovenares, 
heks.’ Halbertsma heeft thianster echter niet zelf bedacht, maar, al dan niet 
via Wiarda’s Altfriesisches Wörterbuch (1786), gevonden bij Cadovius Müller. 
Bestaand Oudfries of niet, de vorm thianster past prima in Halbertsma’s 
etymologie, want hij legt een verband met het Engelse ‘chantres, zangster, in 
den zin van enchanteuse, eene vrouw, die door zingen betoovert [...].’ Halbertsma 
kan op zingen uitkomen via de vormen angder ‘ander’, hangden ‘handen’, ongder 
‘onder’ en ongs ‘ons’ uit Adr. vande Vennes, Tafereel van de belacchende werelt. Zo 
zou ook een g zijn ‘ingeschoven in zingen.’ Halbertsma vindt thianster, en de 
jongere vormen tjonster, tjonne, of tjoene, tjoenster, terug in ‘sang, gezang, waarvan 
het verloopene sangje, het gebruikelijke frequentativum sangerje, saniken, het 
IJslandsche sangra, mompelen, knorren, en in sjonge of sjoenge, zingen.’ Maar 
wel een bepaalde manier van zingen: ‘het was tjanter of tjanterje, dat slechts een 
andere tongval is voor cantare, tjoene, sangen, singen, en een snel en onverstaanbaar 
gebrabbel, vooral in een vreemde taal, aanduidt.’ Zo zou tjoene een sprekend, 
zingend ‘prevelen van tooverwoorden en gebeden zijn.’ De oude volken 
zouden volgens Halbertsma galmend, bijna zingend gelezen hebben en dus 

234  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2005), ‘Halbertsma en de etymologie van tsjoene’, 
in: Jaap  Engelsman et al (red.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde. Den 
Haag, pp. 42-46
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‘is het natuurlijk, dat siggwan (singwan) in het Gotisch lezen beteekent235, gelijk 
ook somtijds in het Angelsaksisch en oud-Duitsch.’ Halbertsma’s ‘afleiding’ 
van tjoene krijgt volgens hemzelf ‘eene grootte waarschijnlijkheid’ omdat de 
Friezen de tsjoenders vandaag de dag nog steeds ‘ljoie fen ‘t wud’, lieden van het 
woord, noemen. In LFA:706 brengt Halbertsma thianster ook in verband met 
tsjanterje. Getwijfeld mag worden aan de door Halbertsma als modern Fries 
gepresenteerde vormen tjonne, tjonster en sjoenge236. Het Woordenboek der Friese 
taal geeft alle drie vormen niet als (bij)lemma.
Halbertsma was in 1822 zeer tevreden met zijn afleiding, toch kwam hij nog op 
een andere, misschien zelfs wel betere (p. 592). Door zijn kennis van gebruiken 
rondom tovenarij, weet Halbertsma dat er altijd ‘banden en kransen bij te 
pas (kwamen).’ ‘Daar tian en tion nu in het Angelsaksisch trekken en binden 
beteekent, is het zeer waarschijnlijk dat het oude tjanne, het hedendaagsche 
tjonne of tjoene, eigenlijk binden is, en betjoene bebinden, bewinden, en daardoor 
betooveren.’ Halbertsma heeft hiervoor mogelijk uit zijn eigen bibliotheek 
Lye’s Dictionarium Saxonico et Gothico-Latinum (1772) geraadpleegd. Lye geeft in 
deel II bij tion de betekenis ‘trekken’ (‘trahere, ducere’), maar spreekt niet van 
‘binden’, terwijl bij tian ‘binden’ (‘to tye. vincire, ligare’) als de enige betekenis 
wordt gegeven. Het ‘oude tjanne’ heb ik nergens kunnen vinden.
Halbertsma (1822a:592-593) zoekt steun voor zijn etymologie bij het Nederlandse 
‘iemand betrekken […]. Gelijk dit Hollandsche, zoo stemt ook het Latijnsche 
fascinare [...] in etymon en beteekenis volmaakt overeen met tjoene, indien het 
namelijk van fascia, band, zwachtel, moet afgeleid worden’, een afleiding die 
echter niet mogelijk is. Halbertsma stelt tian en tion gelijk aan het modern 
Friese tjen ‘tijgen’, dat evenwel terug gaat op Oudfries tia. Dit tjen, ‘alleen in den 
zin van trekken’, brengt Halbertsma in verband met het Friese tsjinst ‘dienst’ en 
Hindelopers tenst, ‘eigenlijk betrekking of bewinding tot betoovering’, maar in 
het spraakgebruik volgens Halbertsma de koorts die door betovering ontstaat 
of verdwijnt. Halbertsma wist toen blijkbaar nog niet dat tsjinst terug gaat op 
het Oudfriese thianost ‘dienst’ (zie hieronder).
Daarmee was er niets meer over tsjoene te zeggen, dacht Halbertsma, toen 
hem toch nog een andere, nogal vergezochte, afleiding te binnen schoot 
(p. 593): ‘De oude Duitsche volken’ en de Grieken en Romeinen, gebruikten 
volgens Halbertsma ‘dunne rijsjes’ bij hun wichelarij en ‘deze rijsjes heeten 
in het Gotisch tains, in het Angelsaksisch tan, in het oud-Vriesch ten, teen, 
twijg, uitspruitsel. Vanhier beteekent het Angelsaksische tan lot, en dit lot, het 
Angelsaksische hlyt en het Vriesche leat, is op zijne beurt niets anders dan eene 

235  Vergelijk Halbertsma (1851:63): ‘Zoodra [...] onze vaderen lazen namen zij dadelijk 
 eenen dreun of zang aan, vooral bij rijmwerk, en maakte[n] van lezen, wat de Gothen 
siggwan [zingen] legere, noemden.’
236  Varianten als jonge / jûnge en tonge / tûnge komen wel voor in het Fries.
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loot, afkomstig van hluton, buigen, leat, loten.’ Dan zou ‘tanner, tjanner, tjonner, 
tjoener het Angelsaksische tan-hlyta, of tan-hlytere’ zijn, eigenlijk teenloter, dat 
is, wigchelaar, waarzegger’ (p. 625). Geleidelijk veranderde de betekenis van 
tjanster of tjonster van een vrouw ‘die met tanen of teenen wigchelde’ in ‘eene 
hatelijke tooverheks’ (p. 626). 
Halbertsma geeft in 1822 zijn etymologieën voor wat ze waard zijn. Ze hebben 
‘elk hare goede zijde’, maar er kan toch maar één de ware zijn, ‘het zij ze onder 
die drie steke, het zij onder andere, die mij onbekend zijn’ (p. 626).

11.3 Jacob Grimm
Twintig jaar later heeft Halbertsma nog steeds niet een bevredigende 
etymologie van tsjoene. Op 25 maart 1842 vraagt hij in een brief aan Jacob 
Grimm (aanwezig in de Staatsbibliothek zu Berlin) of hij ‘mag onderstellen, 
dat het frequentativum zaubern, fascinare, een zûben ten grondslag had’, want 
dan zou hij ‘in het Friesch krijgen tûwe, frequentativum tûwene of tsjûwene, 
contracte tsjûne, tsjoene.’ Tussen Halbertsma’s aantekeningen in LFA zit een 
brief die een concept lijkt te zijn van die van 25 maart 1842: ‘Ik ben onlangs 
gestuit op de causæ van 2 woorden in mijn Lexicon. Weet Gy daar ook familie 
van in de Duitsche taalschatten?’ Halbertsma is daarin nog onzekerder over de 
afkomst van tsjoene: 

De openende k voor een vokaal veranderen de Friezen dikwerf in tsj, 
de Eng. in ch Kerk, Fr. tsjerke, E. church. [...]. In die rigting kan ik wel 10 
etymologien van tsjoene scheppen, waarvan echter niet ééne overwegende 
waarde heeft (pp. 695-696).

Grimm kan Halbertsma op 28 april 1842 ‘nur ungenügend beantworten’:

tsione wäre den buchstaben nach leicht kione, kioene, wofür sich aber 
sonst der begriff des zaubers nicht darbietet. Die Schweden brauchen kjusa 
für zaubern. In zaubern, tovern scheint das r wesentlich, das heisst erst aus 
dem subst. zauber, tover ist das verbum abgeleitet (Sijmons 1885:24).

Halbertsma heeft op het woordenboekfiche tsjoene 6 genoteerd dat Grimm 
in zijn Mythologie (1844) kjusa noemt in verband met tsjoene. Grimm (1844:989) 
schrijft ‘Schwed. ist tjusa zaubern, ich denke kjusa, altn. kiosa, kiesen, wählen, 
eligere sortem, aber auch die vala, die weise frau und zauberin, ist eine 
wählende, valkyrja.’ Halbertsma komt op het fiche ook op varianten van kiezen 
en uiteindelijk komt hij via bekoren op bekoert van den boesen viand. Halbertsma 
heeft het Zweedse kiusa ook in Grimms Deutsche Grammatik II (1826) gevonden: 
‘Zw. kiusa, fascinare. Fr. tsjiusane, tsjuna. as. tiono [moet zijn teona] nefas, injuria, 
ignominia. [...] Gr. II. 35’ (LFA:707). Even daarvoor zegt Halbertsma op dezelfde 
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pagina: ‘Na etlyke derivatien van het woord tjoene gegeven te hebben, is het 
mij thans gebleken dat er niet één van deugt en dat de ware oorsprong in 
het woord Tschouchne, de Russische naam voor de Finlanders wereld berugt 
wegens hunne toverpraktijken, gelegen is.’

11.4 Het Lexicon Frisicum
In het Lexicon Frisicum ziet het artikel tsjoene er zo uit:

Tjûne. Tsjûne, tsjoene, incantare, Tsianster, tsjonster, tsjoenster, incantatrix. 
Causa incerta est; si fluxit vox ex F.v. tióna, nocere, scribenda est litera 
t, tjoene; si contra ex Ags. thunan, crepere, tonare; thunega, phylacteria; 
thunga, aconitum, vel ex F.v. thiania, servire (malo dæmoni) litera initialis 
esset th, thjûne237. (594)

Het blijkt dat niet één van Halbertsma’s etymologieën uit 1822 het woordenboek 
gehaald heeft. Halbertsma heeft in het Lexicon Frisicum blijkbaar ook afstand 
genomen van het Russische tschouchne als ‘ware oorsprong’ voor tsjoene. Verder 
is Grimms suggestie dat er verband zou kunnen zijn met het Zweedse kjusa, 
niet overgenomen, evenmin als de door Grimm afgewezen afleiding via 
zaubern < zûben. Halbertsma’s twijfel is echter niet verdwenen. In het Lexicon 
Frisicum wordt duidelijk dat hij bijna vijftig jaar tevergeefs gezocht heeft naar 
een (hem) overtuigende etymologie van tsjoene, want hij geeft een aantal als 
gelijkwaardig gepresenteerde, nieuwe alternatieven voor de onzekere komaf 
van tsjoene. In de eerste plaats gaat Halbertsma, misschien geïnspireerd door 
Von Richthofens Altfriesisches Wörterbuch (1840b), uit van een mogelijk ontstaan 
uit het Oudfriese tióna, ‘beschadigen.’ Anderzijds kan tsjoene ook ontstaan zijn 
uit het Angelsaksische thunan (moet zijn thunian), ‘galmen, donderen, bulderen, 
met een luide stem praten of laten klinken’; thunega, ‘beschermmiddel, amulet, 
talisman’; thunga (moet zijn thung?), ‘(gif gemaakt uit de) monnikskap’ of uit het 
Oudfriese thiania, ‘(kwade geesten) dienen.’
De plaats van het artikel tjûne zou er op kunnen wijzen dat Halbertsma een 
lichte voorkeur heeft voor één van de laatste vier etymologiën, meer specifiek 
waarschijnlijk voor de allerlaatste, die uitgaat van het werkwoord thiania. 
In het bijna acht kolommen tellende artikel D geeft Halbertsma aan dat er 
in het Fries veel woorden zijn die met een t beginnen, waar het Nederlands 
een d heeft. Beide gaan terug op een th. Om dat zichtbaar te maken, neemt 
Halbertsma in zijn woordenboek een aantal hedendaagse Friese t-woorden op 

237  Tjûne, betoveren, Tsianster, tovenares. De oorsprong is onzeker; als het woord geko-
men is van F.v. tiona, schaden, moet men schrijven t, tjoene; als het daarentegen komt van 
Ags. thunan, klinken, donderen; thunega, amuletten; thunga, monnikskap, of uit F.v. thiania, 
dienen (van een slechte daemon) zou de beginletter th moeten zijn, thjûne. 
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onder de letter D, voor de ‘gewone’ d-woorden. Enkele voorbeelden zijn Tærskje 
‘dorsen’, Teye ‘dooien’ en Tjinje ‘dienen.’ Tjûne is waarschijnlijk op deze plaats in 
het woordenboek opgenomen vanwege de beginletter d van het Nederlandse 
dienen, die correspondeert met de t aan het begin van het Friese tsjinje, Oudfries 
thiania. Halbertsma heeft tsjoene op grond van de impliciete en foutieve 
aanname dat het afgeleid moest worden van een grondwoord met th, die zich 
in het Nederlands tot een d ontwikkelde, samen met andere t-woorden, aan 
het begin van het d-traject opgenomen. Wanneer hij de juiste etymologie had 
gezien, zou tsjoene het woordenboek helemaal niet gehaald hebben, want dat is 
niet verder gekomen dan FEER.

11.5 Tot besluit
Volgens Feitsma (1997a:150) krijgen in Halbertsma’s etymologieën van tjoene uit 
1822 ‘betekenisovergangen en cultuurhistorische beschouwingen de overhand’ 
en ‘zijn etymologie is hier rijkelijk radend-speculatief geworden.’ Halbertsma 
is na 1822 feitelijk blijven raden. Daarbij bestaat natuurlijk de kans dat er goed 
geraden wordt, zeker wanneer er zoveel verschillende etymologieën gegeven 
worden. S.v. tjûne vinden we inderdaad de etymologie die tot op de dag van 
vandaag als de juiste beschouwd wordt. Halbertsma spreekt zich daar, ondanks 
de aanwijzingen die hij daarvoor bij Grimm gevonden heeft, alleen niet duidelijk 
voor die etymologie uit. Hij geeft het Oudfriese tióna, ‘nocere’ (beschadigen, 
schade toebrengen aan) correct als oorsprong van tsjoene, maar hij geeft het 
slechts als één van de mogelijke oorsprongen. S.v. BOTE is hij veel zekerder 
van zijn zaak, wanneer hij zegt dat nocere de grondbetekenis, ‘notio primitiva’, 
van tsjoene is. S.v. eunjer (946) refereert Halbertsma aan dezelfde betekenis en 
oorsprong voor tsjoene: ‘tióne, tjoene, fascinare; tionster, tjonster, tsjûnster, venefica, 
a Sax. v. tiunian, huemu, injuriam, damnum inferre, nocere maligne; tiono, nefas, 
injuria.’ Vreemd genoeg zegt Halbertsma juist s.v. tjûne dat hij niet zeker is 
van de etymologie, terwijl hij s.v. BOTE en eunjer, waar hij, al associërend, op 
tsjoene komt, niet twijfelt. Buma (1959:23-24) geeft precies dezelfde etymologie, 
maar hij heeft Halbertsma’s artikel tjûne blijkbaar niet gezien, want hij komt 
tot de juiste etymologie via Epkema’s woordenboek op de zeventiende-eeuwse 
dichter Gysbert Japiks (1824). Halbertsma bezat trouwens een exemplaar van 
dat woordenboek. Epkema merkt s.v. tjoe (is tsjoed) op: ‘misschien komt hier 
wel tjoenen, heksen, tooveren van.’ De tegenwoordige betekenis van tsjoene 
mag dan wel ‘heksen, toveren’ zijn, zegt Buma, de oorspronkelijke betekenis 
is ‘schade toebrengen’ en dat past weer mooi bij tsjoed, dat ‘kwaad, slecht, 
verkeerd’ betekent. Buma (1959:24) wijst daarbij o.a. op Oudfries tiôna, tiûna, 
‘benadelen, krenken.’
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