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12 Engels en Fries in het Lexicon Frisicum

12.1 Inleiding
Zelfs bij oppervlakkig doorbladeren van het Lexicon Frisicum valt op dat het een 
groot aantal Engelse woorden en vooral ook Engelse voorbeelden bevat. Zoals 
bijvoorbeeld in het artikel alle-heel (87):

alle-heel, (totus integer) totus quantus. Shakespeare, all the whole army 
stood agaz’d at him. Synonymon est heel-ind-al, ubi al tamen notat 
“omnia,” ut apud Anglos, Snuff or the fan supply each pause of the chat With 
singing, laughing, ogling and all that. Pope, rape of the lock. C. 3. A torch 
snuff and all goes out in a moment, when dipped in the vapour. Addison. 
Rem. on Italy. F. n’ toartse mei pit ind âl giet ut. - F.v. al stocknaken, totus 
quantus nudus, F. alleheel stóak-néaken, reduplicate alle-heel-ind-al. 
Eædem formæ antiquitus obtinebant apud Anglos, Alle-hool, entirely, 
Halliwell. Wickliffe al-hool, Gen. c. 43. vs. 28, Vulg. “sospes,” adeoque 
proprio sensu, totus integer. Eadem vis “omnino, “prorsus, plane,” viget 
in al ante plures alias voces, præsertim verba Ang. v. ex. gr. Wyckliffe al-
bront, Ang. wholly burnt. - W. al-closid, Ang. entirely closed. - W. al-defouled, 
Ang. entirely ruined. - W. al-doun, Ang. quite down. W. al-helid, Ang. perfectly 
healed. - W. al-plesede, Ang. perfectly pleased. - W. al-redi, Ang. quite ready. - 
W. al-stille, Ang. entirely quiet. In his et multis aliis vocibus Angli al, non 
sine magno linquæ detrimento, rejecerunt.In verbis Ang. v. tobreke, F. 
tobrekke; Ang. v. tobrenne, F. tobarne, to auget vim notionis verbi, quam 
iterum intendit al, adeo ut cum verbo in unam vocem coalescens 
subjectum totum quantum perdat. Ang. v. al-tobreke, al-tobrenne. W. al-
tobreke, Ang. to break in pieces entirely. - W. al-tofoule, Ang. to utterly defoul. 
W. al-tocut, Ang. to cut entirely to pieces. Neque hæc composita seculo 
XVII penitus obsoluerant: interpretes Bibli Sac. a certain woman cast a 
piece of a milstone upon Abimelechs head and all-tobrake his skull, Judges 
IX. 53. She plumes her feathers and lets grow her wings, That in the various 
bustle of resort Were alltoruffled and sometimes impaird. Milton. Comus. 
v. 380. Lexicographi Johnson et Todd, qui in argumento grammatico 
mire hallucinantur, ex his verbis formarunt adverbium all-to, et verba 
break et ruffle, eaque scribentes distinxerunt in duas voces hoc modo 
all-to ruffled. (F. alleheel-toroffele). Confer Madden, virum grammatica [...]
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insignem, qui veritatem vidit in Glossary to the Wyclyffite versions of the 
bible, p. 4. 6, et Frisica verba cum to composita238.

De citaten uit werk van Shakespeare, Pope, Addison, Milton en het 
bijbelboek Judges suggereren een grote belezenheid in de Engelse literatuur. 
Waarschijnlijker is echter dat Halbertsma hier in grote mate schatplichtig is aan 
het woordenboek van Samuel Johnson (editie Todd). Alle citaten uit genoemde 
bronnen zijn, zij het vaak in iets andere vorm, in Johnsons woordenboek terug 
te vinden s.v. A’gazed, ALL adv. en ALL n. s. Bij enkele van de citaten in Johnson 
heeft Halbertsma aantekeningen geplaatst of markeringen aangebracht. S.v. 
alle-heel noemt Halbertsma het woordenboek van Johnson, en dat doet hij vaker. 
S.v. ÆRS, bijvoorbeeld, verwijst hij voor een niet gegeven citaat van Hudibras 
naar het (met een streepje gemarkeerde) artikel arse bij Johnson en s.v. al-oan 
(90) verwijst hij na een citaat van Locke, overigens zonder een bepaald artikel 
te noemen, ook naar Johnsons woordenboek. Het merendeel van de citaten 
uit het werk van de grote namen uit de Engelse literatuur wordt echter zonder 
verwijzing naar Johnson gegeven, terwijl aantekeningen en markeringen in 
Johnsons woordenboek er toch sterk op wijzen dat Halbertsma niet zelf de 
primaire bron heeft geraadpleegd. 
Uiteraard is het Tjalling bij het bezorgen van het Lexicon Frisicum ook 
opgevallen dat er zoveel Engels materiaal in zijn vaders woordenboek is 
opgenomen. In zijn voorwoord meldt hij dat hij daar bij het samenstellen van 
de indices rekening mee gehouden heeft (Halbertsma 1872:X; zie p. 268). Het is 
volgens Tjalling niet toevallig dat het Lexicon Frisicum zoveel Engelse woorden 
bevat. ‘Indien iemand zich er over zou verwonderen dat Engelse woorden met 

238  alle-heel, (algeheel) alles tesamen. [...] Synoniem is heel-ind-al, waar echter al betekent 
alle, zoals bij de Engelsen, Snuff or the fan supply each pause of the chat With singing, laughing, 
ogling and all that. [...] F.v. al stocknaken, helemaal naakt, met duplicatie alle-heel-ind-all. 
Dezelfde vormen kwamen vroeger bij de Engelsen voor: Alle-hool. [...] Vulg. “sospes,” in de 
letterlijke betekenis: geheel en al. Dezelfde betekenis: ‘in ’t geheel, volstrekt, voluit’ geldt in 
al voorafgaand aan verschilldende andere woorden, vooral werkwoorden [...]. In deze en veel 
andere woorden hebben de Engelsen, niet zonder grote schade voor de taal, ‘al’ laten vallen. 
In werkwoorden als Ang. v. tobreke, [...] F. tobarne vermeerdert to de kracht van de betekenis 
van het werkwoord, wat ook de bedoeling is van ‘al’, zodanig dat het met het werkwoord 
samengroeit en het hele onderwerp vernietigt. [...] En deze samenstellingen waren in de 
17e eeuw nog niet helemaal verdwenen: de vertalers van de Bibli sac. a certain woman cast a 
piece of a milstone upon Abimelechs head and all-tobrake his skull, Judges IX. 53. She plumes her 
feathers and lets grow her wings, That in the various bustle of resort Were alltoruffled and sometimes 
impaird. Milton. Comus. v. 380. De lexicografen Johnson en Todd, die bij hun grammatische 
argumentatie wonderlijk dwalen, hebben uit deze werkwoorden een bijwoord all-to afgeleid, 
en werkwoorden break en ruffle, en bij het schrijven ervan hebben ze ze als volgt gesplitst: 
all-to ruffled. Vergelijk Madden, de aanzienlijke grammaticus, die de waarheid zag in Glossary 
to the Wyclyffite versions of the bible, p. 4. 6, en friese werkwoorden, samengesteld met to.
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losse Friese woorden worden vergeleken’, meldt Tjalling, ‘kan ik zeggen dat 
het mij uit conversatie met mijn vader bekend is dat hij bij het samenstellen 
van het woordenboek zich had voorgenomen vooral ook aan te tonen dat de 
Germanen die over zee Brittannië waren binnengevallen, niet alleen Angelen 
en Saksen waren, maar zeker voor een groot deel ook Friezen, hetgeen mijn 
vader ongetwijfeld uitvoerig zou hebben verklaard en aangetoond, indien het 
hem gegeven was geweest zelf het voorwoord te schrijven’ (Halbertsma 1872:X-
XI; zie p. 268)239.

12.2 Ideeën over de relatie tussen (Oud)fries en (Oud)engels
Tijdens zijn verblijf in Engeland in de nazomer van 1859 krijgt Halbertsma 
informatie over Friezen in Engeland waaruit hij concludeert dat ‘de Friezen 
[…] bij gansche cohorten (dienden) onder de Romeinen in Engeland.’ Omdat 
de Friezen toen konden zien en ervaren hoe de Engelsen waren en hoe 
vruchtbaar en rijk de bodem van ‘Britanje’ was en ook waar de strategische 
posities waren, hoeft volgens Halbertsma niemand zich te verwonderen ‘over 
den rusteloozen ijver, over de stoutmoedigheid en het goed geluk, waarmede 
hunne stamgenooten, toen de Romeinen het land verlieten, dit schoone eiland 
onophoudelijk aanvielen, en eindelijk met hunne bondgenooten de Anglen 
en Saxen veroverden.’ Tot slot haalt hij Procopius aan, die slechts spreekt ‘van 
drie volken, die het eiland bewoonden, de Anglen, de Friezen en de Britten’ 
(Halbertsma 1862b:328).
Volgens Bremmer (1990:167) is Procopius’ verklaring, naast heel bekend, ook 
twijfelachtig en bovendien is er geen ‘contemporaneously historical evidence 
to support the supposition that Frisians had such a prominent part in the 
Adventus Saxonum.’ Bremmer (1981:84) concludeerde op grond van historisch 
en toponymisch onderzoek al dat ‘the settlements in Anglo-Saxon England 
referring to Frisians can hardly be ascribed to the period of the first Germanic 
invasion in Britain.’ Bremmer (1990) laat zien dat het idee dat het Engels zijn 
oorsprong vindt in het Fries, desondanks in een lange en stevige traditie staat. 
In het begin van de zestiende eeuw worden in veel kronieken in Nederland 

239  Urban (1856:394) geeft een bericht door van Bosworth over het Friese woordenboek 
waaraan Halbertsma werkt. Ik neem aan dat hij ook op Bosworth afgaat wanneer hij zegt 
dat Halbertsma goed op de hoogte is met het Engels en zijn dialecten en dat Halbertsma 
die kennis in zijn woordenboek in zal zetten: ‘Dr. Bosworth […] tells us that his friend Dr. 
Halbertsma, a native Friesian, now residing at Deventer in Holland, has made arrangements 
for publishing two other works of still greater importance to English philologists than Dr. 
Grimm’s learned German Dictionary. They are of the Low-German stock, and therefore 
closely allied to Anglo-Saxon – the direct parent of English. We allude to a large dictionary 
of the Dutch language, and another of the Friesian.[...] He is critically acquainted with Eng-
lish and its dialects, of which great use will be made in the derivations of the words’ (Urban 
1856:394).
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(inclusief Friesland) de activiteiten van de Friezen in het vijfde-eeuwse 
Engeland als een vaststaand feit gegeven. In die tijd werd het idee dat de 
Friezen een belangrijke rol gespeeld hadden in de Germaanse verovering van 
Brittannië in brede kringen geaccepteerd, al werd er weinig aandacht besteed 
aan de gevolgen die dit voor de taal gehad moet hebben (Bremmer 1990:168, 
172). 
Franciscus Junius (1591-1677) nam al aan dat er een nauwe relatie tussen het 
Fries en het Engels bestond (Nielsen 1981:40; Bremmer 1990:179). Dat was 
ook de mening van Janus Vlitius, een andere 17de-eeuwse geleerde (Nielsen 
1981:40). Simon Abbes Gabbema geeft in zijn voorwoord bij de uitgave van het 
werk van Gysbert Japiks (1681), als een soort van ultieme aanbeveling voor het 
werk van Japiks, een opsomming van argumenten om te bewijzen dat het Fries 
de oorsprong is van het Engels (Bremmer 1990:179-180). 
Uit reisverslagen van Engelsen die in Friesland zijn geweest, blijkt ook steeds 
meer het besef van de verwantschap tussen het Engels en het Fries. Vooral 
Molkwerum en Hindelopen mogen zich in de belangstelling van de reizigers 
verheugen, want daar zou volgens hen de ‘ancient Frisian tongue’ nog te horen 
zijn (Bremmer 1990:180). John Farrington is de eerste die in zijn reisverslag 
(1710) het bekende sjibbolet ‘Butter, Bread and green cheese / is good English 
and good Frize’ gebruikt240. Bovendien wijst Farrington overeenkomsten tussen 
Fries en Engels aan, die hij vooral vindt in ‘monosyllables as Horse, Hose, Smith, 
Way, Rain and all which are pronounced just as we do.’ Bremmer veronderstelt 
dat dergelijke observaties door Engelsen veelvuldig zullen zijn gemaakt en dat 
ze hebben bijgedragen tot het instandhouden van de bestaande opvattingen, 
die nu zelfs door bekende geleerden werden ondersteund (Bremmer 1990:181-
182). Ook de Engelse taalgeleerde Bowring vermeldde in zijn reisverslag de 
overeenkomst tussen het Fries en het oudere Engels:

Zoo bevind ik mij dan hier, en luister dagelijks naar eene vertaling van 
Shakespeare in eene taal, zeer veel overeenkomst hebbende met die, 
welke in Engeland gesproken werd, vele honderden van jaren voor dat 
Shakespeare schreef (Bowring 1830-59-60, brieven)241.

Bremmer (1990) behandelt nog meer bronnen die zich uitspreken over de relatie 
Fries-Engels. Ik beperk me hier tot Wiarda (1786), in Halbertsma’s bibliotheek 
bij Tresoar terug te vinden onder nummer 191 Hs, en de door Nielsen (1981) 
besproken publicaties van Grimm (verschillende edities), Rask (1825) en De 

240  Het komt in het Fries al voor in de Naamspooringen (ca. 1686) van J. Hilarides (vergelijk 
Feitsma et al 1964: I, 10 en II, 35).
241  Bowring was op bezoek bij ds. Rinse Posthumus te Waaksens, die toneelstukken van 
Shakespeare in het Fries vertaald heeft.
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Haan Hettema (1856). De laatste twee bevinden zich in Halbertsma’s bibliotheek 
onder respectievelijk de nummers 3105 TL en 1819 TL. De bibliotheek bevat 
van Grimms Deutsche Grammatik alleen de editie van 1822. 

12.2.1 - Wiarda
Wiarda is de auteur van het eerste Oudfriese woordenboek. Hij vermeldde in het 
voorwoord van elk van de vijf delen van zijn Oudfriese tekstuitgaven de relatie 
tussen het Fries en het Engels. Wiarda stelt de verwantschap tussen beide talen 
vast door Oudengelse en Oudfriese woordparen te geven. Hij realiseert zich dat 
het Oudengels al bekend is uit bronnen uit de achtste eeuw, terwijl dat voor het 
Oudfries pas sinds de dertiende eeuw het geval is. Hij is er echter van overtuigd 
dat er nauwelijks verschil tussen beide talen zou zijn geweest wanneer we terug 
zouden kunnen gaan tot de achtste eeuw. Wiarda presenteert slechts Engelse en 
Friese woorden, zonder dat hij fonologische en/of morfologische regelmatigheden 
aangeeft [Vorrede 1786:XXVI-XXVII 191 Hs (AD)] (Bremmer 1990:185-186). Nielsen 
(1981:47) wijst op een passage uit Wiarda (1786:XL-XLI):

Das ist aber meine Meinung, dass sowohl die Angelsachsen, als die Friesen, 
aus der ersten Quelle der Niederdeutschen sprache geschöpfet, und unter 
allen Deutschen Nationen die Ursprache des nördlichen Deutschlandes 
am längsten rein geredet haben. So lange wir uns nun über den Standplatz 
der Angelsachsen und Friesen nicht näher hindringen können, halte 
ich die Angelsächsische und Friesische Sprache, die schon von 1200 und 
mehreren Jahren die Volkssprache des nördlichen Deutschlandes gewesen, 
für den Hauptstamm der Niederdeutschen Sprache und derselben beiden 
Mundarten, der Holländischen und Niedersächsischen.

Halbertsma heeft deze passage waarschijnlijk gelezen, hoewel dat niet blijkt 
uit door hem gemaakte aantekeningen of aangebrachte markeringen. Ook 
bij Kinderling (1800:32) [Tresoar 1707 TL], die Wiarda citeert, vinden we geen 
aantekeningen of markeringen van Halbertsma.

12.2.2 - Rask
Rask was oorspronkelijk van mening dat ‘het Oudengels en het Oudfries zo 
dicht bij elkaar stonden, dat ze niet in twee aparte werken behoefden te worden 
beschreven’ (Piebenga 1971:122-123). Later zou hij er ‘zowel in de inleiding van 
zijn Oudengelse als in die van zijn Oudfriese grammatica op wijzen, dat de 
overeenkomst tussen deze twee Oudgermaanse talen veel minder groot is, dan 
men over het algemeen had aangenomen’ (Piebenga 1971:123). 
In zijn beschrijving van de betrekkingen tussen het Oudfries en andere 
Oudgermaanse talen kan Rask volgens Piebenga zonder veel moeite 
‘ongefundeerde en fantastische theoriën’ weerleggen van bijvoorbeeld Wiarda 
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1784 en Hoche 1800, die verklaren ‘dat het Oudfries de stamtaal is van het Engels, 
Nederlands, Oudsaksisch en Nederduits en dat er zo goed als geen verschil is 
tussen Oudfries en Oudengels [...]242. Hij stelde vast, dat alleen degene die “geen 
van beide talen kende” [Frisisk Sproglære, inl. p. 5] het Oudengels en het Oudfries 
als nauwelijks van elkaar verschillende talen kon beschouwen’ (Piebenga 1971:65). 
‘In § 52 maakt Rask de gevolgtrekking dat, hoewel het Oudfries op grond van het 
aantal klankcorrespondenties “het meest met het Oudengels overeenkomt, het 
toch beslist daarvan verschilt en soms dichter bij de andere Zuidgermaanse talen 
staat, soms zelfs dichter bij de Scandinavische”’ (Piebenga 1971:139). ‘Na omstreeks 
1500 was volgens Rask het Oudfries zo veranderd, dat men het niet meer “frisisk” 
kon noemen. Naar zijn mening waren er alleen een aantal “streektaalwoorden, 
hooguit dialecten” [Frisisk Sproglære, p.22] van overgebleven. Als belangrijkste 
hiervan noemt hij het Land- of Boerenfries uit de omgeving van Molkwerum en 
Hindeloopen, het Saterlands en het Noord-Fries. Onder “frisisk” verstond Rask dus 
Oudfries. Met “nyfrisisk” bedoelt hij in het algemeen het Noord-Fries van zijn tijd 
[...]. [...] De scherpe scheiding, die Rask tussen Oud- en Nieuwfries maakte, kende 
men [in Friesland] niet en vandaar dan ook, dat er misverstanden ontstonden’ 
(Piebenga 1971:135). Het exemplaar van Rask (1825) dat zich in Halbertsma’s 
bibliotheek bevindt, bevat aantekeningen waaruit blijkt dat hij het heeft 
gebruikt.

12.2.3 - Grimm
Nielsen (1981:14) bespreekt Grimms voorstel in het voorwoord van de eerste editie 
van zijn Deutsche Grammatik tot een verdeling van de Germaanse stammen in vier 
hoofdgroepen op basis van taalkundige en ethnologische overwegingen (1819:L-
LI): (1) Goten (met verwante stammen), (2) Longobarden, Beiers, Bourgondiers, 
Alemanen en Franken, (3) Saksen, Westfalen, Friezen en Angelen, en (4) ‘Noords.’ 
Net als Rask, benadrukt Grimm de relatie tussen het Gotisch en het Hoogduits. 
Grimm gelooft volgens Nielsen in ‘transitions between his four groups: the Franks 
are e.g. seen to link groups 2 and 3, while the Frisians and the Angles are transitional 
in relation to groups 3 and 4. In the third edition of his grammar Grimm still […] 
has not given up the concept of a close relationship between Gothic and OHG, 
whereas the division into four groups seems to have been abandoned (1840:9).’ 
Halbertsma heeft in de editie van 1822 aantekeningen gemaakt, vooral bij Grimms 
behandeling van de lettertekens en de spelling.

242  In zijn uitgave van het Asega-Buch omschrijft Wiarda het Oudfries en het Oudengels 
als “zwei, nicht sehr von einander abweichende, Mundarten einer und derselben Sprache” 
[A.w., § 4.] (Piebenga 1971:130).
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12.2.4 - De Haan Hettema
Van het artikel van De Haan Hettema bevindt zich een overdruk in de bibliotheek 
van Halbertsma. Het is een reactie op Davies (1855). De Haan Hettema vraagt 
zich af of alle door Davies als Keltisch gegeven woorden misschien toch eerder 
een Oudfriese oorsprong hebben. Zijn artikel bestaat voor het grootste deel uit 
vergelijkende woordenlijsten, die zijn vermoeden bevestigen: ‘I have little doubt 
[...] that in the dialects of the counties of England there remain many words of 
Old-Friesic origin which are considered as Keltic, or of which the true origin 
has not been shown by English authors.’ Indien hij alle bestaande glossaria van 
die dialecten zou kunnen onderzoeken, zou hij willen bewijzen dat veel van die 
woorden in het Oudfries, Nederlands of Vlaams terug zijn te vinden. ‘And this 
will confirm the thesis of Rev. J. Davies, at the end of his Paper, where he says:- “It 
is highly important for the purposes of English philology that this (Old-Friesic) 
language should be more carefully studied by us, as it is, above all others, the fons 
et origo of our own”’ (De Haan Hettema 1856:196)243.

12.3 Halbertsma’s ideeën over de relatie tussen het (Oud)engels en het (Oud)fries 
Het is waarschijnlijk dat Halbertsma De Haan Hettema’s artikel heeft gelezen, 
maar ook hier blijkt dat niet uit aantekeningen of markeringen. Of hij het gelezen 
heeft of niet, Halbertsma zal het zeker eens zijn geweest met de door De Haan 
Hettema aangehaalde conclusie van Davies, vergelijk bijvoorbeeld de volgende 
passage uit Tresoar 209 Hs, die kan worden beschouwd als het programma van 
Halbertsma’s onderzoek:

Wij zijn het overblijfsel van een groot en beroemd volk, hetwelk de boorden 
der Noordzee van de Schelde tot de Jutsche kaap besloeg. Dezelfde plek gronds, 
dezelfde naam, dezelfde, schoon door de loop der eeuwen noodzakelyk 
gewyzigde taal, zijn door de lotverwisselingen van meer dan 2000 jaren tot 
op dit ogenblik in ons bezit gebleven. De colonisten, die van ons uitgingen 
hebben met hun gebied hunne taal, in den grond onze taal, tot alle hoeken der 
wereld verspreid. Het zal dat overblijfsel niet tot kinderachtingen hoogmoed 
worden aangerekend, hopen wij, dat het enigen prijs op zijne afkomst stelt, 
en op zijne taal, die als een onvermaakbare adelbrief, die afkomst bewijst. De 
gedenkstukken dier taal uitgevende, hare wetten uitvorschende, die taal, zo 
als zij nog gesproken wordt, mededelende, zullen wij de eigenaardige liefde 
tot het vaderlandsche niet alleen botvieren, maar tevens de taalkenners 
verplichten, dat wij een der oudste takken van den Germaanschen taalstam, 
tot dus verre zo gebrekkig gekend, volledig in het licht stellen, en alzo het 
veld hunner blikken in het algemeen verwijdende, tevens die taal, die van 

243  Davies’ artikel bevindt zich niet in Halbertsma’s bibliotheek, maar zijn naam wordt in 
het Lexicon Frisicum wel één keer genoemd, namelijk bij een Engels citaat s.v. ASTONDA.
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alle talen het meest en verst over de aarde verspreid is, in hare eerste en 
zuiverste gronden blootleggen244.

De relatie tussen de Friezen en de Engelsen en die tussen het (Oud)fries en 
het (Oud)engels is een favoriet onderwerp van Halbertsma. In Tresoar 224 Hs, 
209 Hs, 210 Hs en 122 Hs heeft hij zich er uitgebreid mee bezig gehouden. In 
grote lijnen vinden we de inhoud van die handschriften terug in Halbertsma 
(1836a)245 en Halbertsma (1855a).
Halbertsma (1836a) vergelijkt ‘Ancient and Modern Friesic’ met ‘Anglo-Saxon.’ 
‘As history often fails in showing the full truth of my opinion about the 
relationship between the Angles and the Friesians,’ zegt Halbertsma, heeft hij 
gekeken naar de talen. Hij geeft daarom hier ‘a view of the remnants of the 
Friesic both dead and still flourishing […] and compared with the English 
and A-S.’ Het is belangrijk om naar de taal te kijken, vindt Halbertsma, omdat 
de taal, in tegenstelling tot de geschiedenis, altijd de waarheid spreekt246 
(Halbertsma 1836a:35). Uit zijn vergelijking zal volgens Halbertsma blijken 
dat ‘many instances […] of true Anglo-Saxon sounds’ nog steeds in volle bloei 
zijn in Friesland. Wat hij nog belangrijker vindt, is dat de ontwikkeling van 
sommige klinkers nu hetzelfde resultaat oplevert als acht eeuwen geleden: ‘a 
convincing proof that the germ of both languages must be homogeneous.’ Dat 
hij, nadat de talen bijna veertien eeuwen door de zee van elkaar gescheiden zijn, 
zulke opvallende overeenkomsten vindt, leidt Halbertsma tot de conclusie dat 
het Angelsaksich en het Fries zich, ‘at the time of their union’ in de vijfde eeuw 
slechts onderscheidden door kleine dialectverschillen (Halbertsma 1836a:46).
Halbertsma (1836a:47) ziet de oorsprong van de Friezen ‘in the district of Bredstedt 
near the coast of the sea.’ Halbertsma (1865a:428) ontwaart in het Noord-Fries 
‘sporen van eene naauwere bloedverwantschap met het Angelsaksisch, dan de 

244  Cf. de uitwerking in Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden, 1855a, pp. 12-
14. In Tresoar 122 Hs, pp. 4-5 komt het Anglo-Friese thema ook aan de orde: ‘Onder deze 
volken tusschen de Elbe en den hoek van Jutland zat de onrust van het Friesche uurwerk. 
Het verholen vuur, de koenheid en de onderneemzucht van het Friesche karakter was hier 
als in een gemeen brandpunt vergaderd. Van hier heeft zich ons geslacht het eerst ter zee 
uitgebreid, en door zijne ingeschapene liefde tot vrijheid en vaderland, namen van dezelfde 
betekenis, ene meerderheid in beschaving en regeerkunst verkregen, die met altoos aan-
dringende en groeiende veerkracht over het lot van twee werelddelen Europa en Amerika 
tegelijk beslist. Waar het Anglo-Friesche ras regeert, regeert ook de Anglo-Friesche taal. En 
aan wat hoek van den aardkloot regeert dat geslacht niet?’
245  Halbertsma bedoelde waarschijnlijk dit artikel, zijnde zijn bijdrage aan Bosworth’s 
Anglosaxon Dictionary, toen hij in 1843 aan L.C. Luzac schreef: ‘In Engeland heb ik in het 
Engelsch [...] het beste mijner werkjes uitgegeven’ (Kalma 1968:141).
246  De opmerking van Kemble (1849 Vol. I:16) dat hij ervan overtuigd is dat ‘the received 
accounts of our migrations, our subsequent fortunes, and ultimate settlement, are devoid of 
historical truth in every detail,’ wordt door Halbertsma in de marge begroet met: ‘Hear!’
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overige Friezen. En dit zou ook stemmen met de overlevering, die de Angelen 
en Saxen ten zuiden, de Jutten ten Noorden, in de onmiddellijke nabijheid der 
Noord-Friezen plaatst, waardoor het Noord-Friesch reeds vroeg een diepen 
tint uit de talen van alle drie naburen moest aannemen.’ Enkele pagina’s later 
stelt Halbertsma dat ‘de studie van de dialecten op de Friesche eilanden [de 
Noord-Friese, AD] [...] een onbedriegelijke toets (is), om te onderkennen, wat in 
‘t Engelsch tot het Angelsaksisch, wat tot het Norman-Fransch behoort, de beide 
talen, waaruit het zamengehoeteld is’ (Halbertsma 1865a:432). Halbertsma’s 
ideeën omtrent het belang van het Noord-Fries doen denken aan die van 
Wiarda die hierboven zijn besproken.
Vanuit het gebied rond Bredstedt verspreidden de Friezen zich volgens 
Halbertsma (1836a:47) langs de kust van ‘the German sea’ tot aan de monding 
van de Schelde. Hoewel er verschillende groepen ontstonden, met elk hun 
eigen regeringsvorm, vormden de Friezen één volk en spraken ze dezelfde 
taal. Halbertsma wijst er met nadruk op dat er in de tijd na Karel de Grote 
onderscheid moet worden gemaakt tussen de echte Friezen en de naburige 
volken, die ook Fiezen werden genoemd, omdat ze door de politieke indeling 
tot de Friezen gerekend werden. Het samen nemen van deze rassen is ‘the 
source of endless errors in history’ geweest. 
De Friezen verbreidden zich langs de kusten met de Angelen tot de Elbe. In de 
volksverhuizing van oost naar west vertrok eerst ‘the Anglo-Friesic race, who, 
being pushed forward by following tribes, did not halt till they arrived on the 
shore of the German ocean.’ De Gothen volgden en tenslotte ‘the Theotisc race.’ 
‘The coast of the German ocean […] was the basis of the direction in which 
the two following races took their position.’ Ondanks de vele verplaatsingen 
en oorlogen ‘their general direction manifests itself to this very day in the 
remnants of the respective old languages’ (Halbertsma 1836a:49). Nielsen 
(1981:43) concludeert dat Halbertsma’s ‘Anglo-Friesic’ in principe heel weinig 
verschilde van Sweets ‘Anglo-Frisian’ (1877), hoewel de laatste soms beschouwd 
wordt als de bedenker van de Anglo-Friese hypothese.
Halbertsma’s aantekening in LFA, p. 6 is in zekere zin een samenvatting van 
zijn artikel uit 1836: ‘wanneer 2 stammen van denzelfden oorsprong zich van 
elkander scheiden zullen de organische regelen, volgens welke zij de taal, die 
bij hunne scheiding werd gesproken, ontwikkelen, voor beider spraakorganen 
de zelfde zijn. Dit is de reden van de gelijkheid van het Engelsch, ten tyde 
der vestiging van de tegenwoordige spelling, met het Land Vriesch, gelijk 
dit door mij bewezen is in mijn tractaat voor het Anglosaxon Dictionary van 
Bosworth.’ Hij realiseert zich dat er zich in beide talen gemeenschappelijke 
ontwikkelingen hebben voorgedaan die (ver) na de invasie van Engeland 
gedateerd moeten worden. In 1867 schrijft hij dat de Angelen en de Friezen, 
als ‘broedervolken’, nagenoeg dezelfde taal spraken. De Angelen, en blijkbaar 
niet de Friezen, gingen naar Engeland en de Friezen bleven achter op de 
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Noordzeekusten. Vanaf dat moment veranderden de omstandigheden voor 
beide volken en hun taal sterk. Toch hebben het Fries en het Engels zich later 
vaak op dezelfde manier ontwikkeld. Halbertsma (1867:32) geeft als voorbeeld 
de ea, die in de negende eeuw in het Angelsaksisch uit de a is ontstaan, maar 
in de twaalfde en de dertiende eeuw in het Fries nog niet voorkwam, maar 
later wel. Daarentegen zijn de tsj, uit de k en de dzj, uit de g, wel in beide talen 
gelijktijdig ontstaan. Halbertsma (1867:33-34) heeft daarvoor de volgende 
verklaring: ‘Het spraakorganisme van het voorgeslacht ontwikkelde zijne 
ingeschapene eigenaardigheden bij de verre nakomelingen in dezelfde richting; 
daargelaten nog die overgroote menigte woorden, die in de afgelegenste 
oorden en gehuchten bij beide de zustervolken zijn hangen gebleven. Terwijl 
tronen instorteden en weder verrezen, geslachten en volkeren opkwamen en 
verdwenen, wist het taalinstinkt, sterker dan die allen, gelijk een onvergankelijk 
zaad uit onzichtbare en onbegrijpelijke kiempjes, die in beiden gelijk waren, 
hare eigene bloemen en vruchten voort te brengen.’

12.4 Doel en methode
Halbertsma (1836a) zegt op p. 78, in de afsluitende pagina’s van het artikel: 
‘Finally, it scarcely needs be mentioned, that as genuine English words are for 
the most part Anglo-Saxon, an agreement of Friesic with English naturally 
implies an agreement of Friesic with Anglo-Saxon.’ [...] All that has been 
said about the analogy between the Anglo-Saxon and Friesic, tends to prove 
that the Friesic tongue is absolutely indispensable in determining, as far as 
it is now possible, the genuine pronunciation of the Anglo-Saxon; and that 
preceding writers, in passing over the Friesic, overlooked an important source 
of knowledge.’ Uit Tresoar 122 Hs (ca. 1838) wordt duidelijk dat het Halbertsma 
nog steeds dwars zit dat de rol van de (taal van de) Friezen in de invasie van 
Engeland onderbelicht is gebleven: ‘Angelen en Saxen speelden de hoofdrol, 
zegt men, in deze zeereizen’, namelijk naar Engeland, ‘de waarheid is deze, dat 
de expeditie, uit den hoek der Angelen begonnen, bij de volgende bezoeken 
door al de geslachtgenoten gedeeld wierd, vooral door de Friezen, die nader bij 
Engeland woonden dan de Angelen. De taal bewijst mijn stelling.’

Halbertsma verbindt in Tresoar 224 Hs een nogal vergaande conclusie aan zijn 
stelling:

Het is aan deze stam, uit ons gesproten, om het Germaansche ras over 
geheel de aarde uit te breiden. [het is het volk uit Saxen, Anglen, Friezen en 
Jutten te zamen gesteld.] Hetzij dan onder ene beperkte monarchie, hetzij 
in navolging der oude Friezen als Republiek in Amerika, is ons ras door de 
voorzienigheid geroepen om dezen te bebouwen en te beheerschen, om 
vrijheid, verlichting, wijsheid landbouw welvaart en overvloed te brengen, 
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waar hunne beginsels ingang vinden; met een woord, om geheel de aarde 
te omvatten. […] In dit ogenblik staan de colonisten der oude Friezen aan 
het hoofd ener alliantie om ene mogenheid die een werelddeel gebied, 
het gebied van de andere delen der wereld te betwisten. De taal van dit 
volk, met Normandische inmengzels deerlijk bezoedeld, wordt aan alle 
stranden der aarde gehoord en heeft zich verder uitgebreid, dan enige 
taal die ooit [onleesbaar, AD], die van Rome en Athene niet uitgezonderd.

 
Uit Tresoar 224 Hs blijkt ook dat Halbertsma niet alleen uit een 
wetenschappelijk oogpunt werkt, maar ook, en misschien wel in de eerste 
plaats, uit nationalistische overwegingen: 

De nakomeling zal vragen, wie was dat volk, dat is om Engeland te 
bevolken? Hoedanig was zijne taal waaruit de Engelsche geboren is? Waar 
zijn de overblijfsels van de vroegere bewoners? Hadden de laatsten geen 
nationaliteit meer? 

Halbertsma spreekt over het beantwoorden van deze vragen ‘op een wijze, dat 
ik mijn onsterfelijk voorgeslacht niet ten enemale onwaardig was.’
In tresoar 224 Hs zegt Halbertsma naar aanleiding van zijn woordenboekwerk 
dat hij te maken heeft met twee problemen, waaronder ‘de grote massa van 
taalgeleerdheid, die daartoe vereischt wordt. In de dialecten wordt het woord 
onherkenbaar indien men de aanverwante niet kent in oude en gave vormen. 
Dat is Saxisch, Angels., Oud-Eng. en N. Engelsch en alle de dialecten van 
Engeland.’ Om de Friese woorden te (kunnen) verklaren moet hij dus vooral te 
rade gaan bij de verschillende fasen van het Engels. 
Andersom gebruikt hij het Fries om de oorsprong van Engelse woorden aan 
te wijzen. Het gaat hem daarbij vooral om ‘de zuiver Engelsche, voor zo verre 
deze niet door de Eng. Etym. tot de naaste wortels zijn teruggeleid’, daarvan 
zal hij ‘die wortels aanwijzen in het Friesch.’ Volgens Halbertsma zijn er ‘in de 
provinciale dialecten van Engeland [...] ene menigte zuivere woorden, welke 
het Eng. voor uitheemsche prijs gaf, bewaard gebleven247. Deze behoorde ik 
te kennen’, zegt hij, ‘dewijl zij elk ogenblik hunnen Fr. oorsprong verraden.’ 
Om die voor zijn werk zo belangrijke woorden op te sporen heeft hij ‘2 jaren 
achteréén de provincien van Eng. [...] bezogt’ en heeft hij ‘de Bibliotheek van 
Oxford op schatting gesteld.’ Aldus is hij ‘met een grote voorraad van woorden 
en 20 Glossariums van Prov. dialecten teruggekomen aan wier randen het 
Friesch vooral door mij of mijne broeder [Eeltje, AD] aangetekend is.’
Op 17 januari 1855 schrijft Joost aan zijn neef Klaas, een zoon van zijn broer 
Tjalling, hoe Eeltje hem heeft geholpen met materiaal voor het Lexicon 

247  Datzelfde idee vinden we terug in De Haan Hettema (1856), zie hierboven.
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Frisicum: ‘Doctor heeft mij enige woordenboeken der Engelsche Dialecten 
magnifiek met Friesche vergelijkingen gestoffeerd. Dit doet hij ook in ‘t 
Angelsaxisch’ (Halbertsma 1960:37). Welke Engelse dialectwoordenboeken 
Eeltje en Halbertsma zelf, en mogelijk dus nog anderen, hebben geëxcerpeerd, 
komen we helaas niet te weten. In Halbertsma’s bibliotheek bevindt zich 
eigenlijk maar één woordenboek dat als dialectwoordenboek gekwalificeerd 
zou kunnen worden, namelijk Boucher’s glossary of archaic and provincial words 
(1832-1833). Daarin vinden we echter geen aantekeningen van Eeltje, en dat 
geldt ook voor de in de bibliotheek aanwezige dialectteksten met meer of 
minder uitgebreide glossaria, misschien met uitzondering van Westmoreland 
and Cumberland dialects (1839) en The Yorkshire dialect (1839). Maar daarbij gaat 
het slechts om een heel beperkt aantal. Uit sommige bronnen uit Halbertsma’s 
bibliothheek die Engels dialectmateriaal bevatten, zijn overigens wel woorden 
in het Lexicon Frisicum opgenomen, ook wanneer ze in de bron niet gemarkeerd 
zijn. Ik heb in het Lexicon Frisicum materiaal gevonden van de dialecten van 
Berkshire, Kent, Yorkshire, Middlesex, Suffolk, Northampton, Devonshire, 
Straffordshire en Northumbria. Het aantal voorbeelden is, gezien de nadruk 
die Halbertsma op het belang van de Engelse dialecten legde, geringer dan 
men zou verwachten.
‘Hoe dichter aan de bron hoe zuiverder water’, zegt Halbertsma in Tresoar 
224 Hs, dus heeft hij ‘het oud Eng. tot een voorwerp van studie gemaakt. 
Douglas, Glocester, Piers Ploughman, Wicliff en anderen stonden mij ten 
dienste, behalve de citaten van Halliwell en Boucher uit Charters gepikt. Met 
deze hulpmiddels voorzien hoop ik iets nuttigs te doen ter opdelving der ware 
gronden van de Eng. taal, die aan alle einden der aarde bestaat.’ 

12.5 Engels en Fries in het Lexicon Frisicum
In het Lexicon Frisicum komen Halbertsma’s ideeën over de nauwe verwantschap 
tussen de Friese en Engelse broedervolken s.v. BYNEI duidelijk naar voren in 
de voorbeeldzin ‘Di Friezen habbe hin ind binei sa folle jild ind macht nat as 
the Ingilscen, mar rom sa folle fen di âlde aert.’ De oorsprong van het oude, 
sterke karakter dat de Friezen delen met de Engelsen ligt in Friesland, vandaar 
waarschijnlijk dat de Friezen aanmerkelijk meer van dat karakter hebben.
Een enkele keer refereert Halbertsma in een woordenboekartikel aan de 
verwantschap tussen de Angelsaksen en de Friezen. S.v. thoárn-bei (braam), ook 
brombei (161), vermeldt Halbertsma dat deze soort bessen voor de zestiende 
(moet zijn zesde, AD) eeuw bij de Angelen en de Friezen, oorlogszuchtige en 
onbeschaafde volken, nog niet bekend was. Ze kenden wel de gewone bessen, en 
speciaal de rode, die ze in de bossen vonden. Daarom hebben de Angelsaksen en 
de Friezen bremel en beg gemeenschappelijk. S.v. DUNSI vergelijkt Halbertsma 
de Engelse en Friese preek met elkaar, waarbij hij duidelijk maakt dat de 
Engelsen steeds meer opschuiven naar de Friese manier van preken.
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De verwantschap tussen het Fries en het Engels komt s.v. buterje (577) aan de 
orde in het sjibbolet Buter, bréad ind griene tsjiis Is goed Ingelsk ind goed Friisk. 
Dat Halbertsma het sjibbolet vertaalt in het Engels is gezien de inhoud 
ervan te verklaren en te rechtvaardigen. Hij vertaalt evenwel soms ook Friese 
voorbeelden in het Engels terwijl er geen aanwijsbare noodzaak voor bestaat. 
Bijvoorbeeld s.v. DUNSI, waar hij het lange Oost-Friese voorbeeld ‘On ôld 
Freesck wuf in di tzierck kûmende en hadde ju liefdi nat ergel heeri, quidde, 
“Da heere ick di floite un dudelseck Gades; wêr is myn stock un holscken? Ik 
mut dunsi.”’ helemaal vertaalt in het Engels. Dat zou er op kunnen wijzen dat 
Halbertsma, bewust of onbewust, rekening hield met Engelstalige gebruikers 
van zijn woordenboek. S.v. bynt-jern (303) vermeldt Halbertsma het Nederlandse 
equivalent bindgaren, maar ook de etymologisch niet verwante, en dus in 
principe onnodige, Engelse vorm pack-thread. De enige functie van de Engelse 
toevoeging lijkt hier een vertaling van het lemma voor een Engelstalige doelgroep 
te zijn.
Het grote aantal Engelse voorbeelden is al ter sprake gekomen. Op zich zou dat 
al een aanwijzing kunnen zijn dat Halbertsma schreef voor een Engelstalige 
doelgroep. Er zijn legio artikelen in het Lexicon Frisicum aan te wijzen waarin 
Halbertsma naast de Friese vooral Engelse voorbeelden geeft, terwijl hij de 
evenzeer in aanmerking komende Nederlandse voorbeelden verontachtzaamt. Ik 
noem er hier een paar.
S.v. DÆRE is de zin ‘Hwat binne dær vel248 er ien gikken under de rike ljue!’ aanleiding 
voor hem om op te merken dat het onbepaalde (d)er in het Angelsaksisch en het 
Engels vaak op dezelfde manier voorkomt als in het Fries. Opvallend is hier dat de 
Engelse voorbeelden hier primair zijn en worden vertaald in het Fries: ‘Math. XX. 
10, tha the thær ærest comon, F. dy dy er earst koamen. Math. VII. 25, tha com thær 
ren, F. Da koam dær vel er rein. Angli similiter; In old times there was a great king, 
F. Yn âlde tîden wier ‘er ien great kening.’ Halbertsma geeft geen voorbeeldzinnen 
met het zeker zo frequente en op dezelfde manier gebruikte Nederlandse er. 
S.v. DI, de vermeldt hij voorbeelden van het onpersoonlijke voornaamwoord it in 
het oude en moderne Engels en het Fries: ‘It ut Ags. hit quoque absolute ponitur. 
Ags. hit rînth, F. it rynt, vel reint, Ang. it raineth, rains. Ags. hit thundrath, F. it 
thungert, Ang. it thundereth, thunders, tonat249.’ Ook hier ontbreken Nederlandse 
voorbeelden met het.
S.v. drugh waer bespreekt Halbertsma veranderende weersomstandigheden wel 
in het Fries en het Engels, maar niet in het Nederlands: ‘Niis reinde it, nou is ‘t 
wer drugh, Ang. the elements go from cold to hot and from moist to dry’ (758). In 
datzelfde artikel komt het spreekwoord ‘Ien druge Maert, ien wiete April, Dat giet 
di husman nei syn wil’ voor, gevolgd door de Engelse variant ‘A dry March and a 

248  Latijn voor: ‘of.’
249  Zoals het Ags. Hit wordt ook los gebruikt. Ags. Hit rinth
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dry May portend a wholesome summer, if there be a showering April between.’ Er 
waren toentertijd ook diverse (oude) Nederlandse varianten van dit spreekwoord 
bekend (zie Harrebomée 1858250), maar Halbertsma noemt ze niet.
In het Lexicon Frisicum maakt Halbertsma onderscheid tussen Angelsaksisch (Ags.) 
en Oudengels (A.v. of Ang. v.). Oudengels moet gelezen worden als Ouder Engels, dat 
is wat we tegenwoordig Middelengels zouden noemen. De afkorting Ang verwijst 
naar het eigentijdse Engels. Frequentietellingen van de afkortingen Ags., A.v., 
Ang. v. en Ang. maken duidelijk dat Halbertsma in zijn woordenboek vooral die 
taalvarianten centraal stelde. De afkorting Ang. komt 2606 keer voor in het Lexicon 
Frisicum, Ags. 2385 keer en Ang. v. en A.v. samen 625 keer. In totaal zijn dat 5616 
verwijzingen naar een (Oud)engelse vorm of voorbeeldzin. Het aantal verwijzingen 
naar het Nederlands is met 2711 minder dan de helft van de verwijzingen naar het 
Engels.
In de meeste artikelen doet Halbertsma in feite niets meer dan het noemen van 
Angelsaksische, Middel- en modern Engelse vormen, het aan de lezer overlatend 
om de relatie tussen het Fries en het Engels te bepalen. Meer is in een woordenboek 
eigenlijk ook niet mogelijk. Onderstaande artikelen zijn exemplarisch voor het 
Lexicon Frisicum:

AFSCIEDE, vb.a. G.J. æfsciedje, separare, sejungere, mittere quid, valedicere. 
âsciede, Ags. North. âsceáda, definire. Ags. âsceadan, separare, disjungere. A.v. to 
shed, separare; Ang. protrudere, effundere, spargere.
AFSCILE, vb.a. decorticare; âscylje, idem, Ags. âscilian, enucleare, Ang. to shell 
off.
ÆJK, n. F.b. equa. Dat æjk as ma fal, F. di merrie is mei fóale, equa gravida est. Ang. 
The mare is in foal; Bend 426. Gothi aihws, Ags. eoh, ehu, m. equus, Sax. v. ehu 
idem (ehu = io, Scandinavice io-r). Isl. ior, jôr, m. idem, Dani qur. F. et Nl. gorre 
(Kil.) equa; caballus; plerumque equus annosus et strigosus. Isl. jôr declinatur 
in jôs, jô; haud aliter ex ehu fit iu et ju, quod restat in cantilena puerili Ju, ju, 
peertje! Age, age, equula! cf. gorre.
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) quæ 
forma confunditur cum bjentsjes, fabæ paulæ, ex béan, faba. - Ags. beran, ferre, 
gignere; bearn, n. soboles. Ang. v. bern. Compara Nl. v. moeder-baren, cum Ang. 
v. moder-child, Rob. Gloc. Eandem ad normam ex Ags. cennan, parere, pf.p. 

250  Harrebomée (1858) bevindt zich niet in Halbertsma’s bibliotheek, maar hij verwijst er 
wel een aantal keren naar in het Lexicon Frisicum.
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cenned, partus, enixus, est Nl. kind, infans, Nl. v. kind, filius; kinne, filia. Melis 
Stoke, I. 243. Nl. menschen-kind, homo. Lat. nasci; natus, filius251.

12.6 Oudfriese en Oudengelse veranderingen
Het Fries en het Engels hebben een aantal veranderingen gemeenschappelijk, 
maar uit Nielsen (1998:73-74) blijkt dat niet al die veranderingen exclusief 
voor beide talen gelden. Sommige zijn Noord-Westgermaans, West-Germaans 
of Noordzee-germaans. Nielsen beschrijft in zijn categorie D., Old-English – 
Old Frisian innovations, de veranderingen die specifiek zijn voor het Oudfries 
en het Oudengels. Ik ga hier na of Halbertsma de door Nielsen beschreven 
veranderingen uit categorie D. heeft opgemerkt in het Lexicon Frisicum en hoe 
hij ze heeft behandeld. 

12.6.1 - NWG a
_
 (uit Germaans e1> OE, OFris. e

_252

De Oudengelse en Oudfriese e
_
 ontwikkelden zich verder tot Engels ii - Fries ie. In 

het Lexicon Frisicum vinden we verschillende voorbeelden van deze verandering. 
Halbertsma zet s.v. ureer (853) netjes de moderne en oude vormen van het woord 
sied in beide talen naast elkaar: ureer [...] F.v. eert-land, seet-land, […] F. it sied, it sie’, 
frumentum253; F.v. seed, Ang. seed, Ags. sêd […]. Dat geldt ook voor to sleep in het 
artikel BÆD: ‘Ags. slapan, slæpan, Ang. sleep (sliip) F. slépe et sliepe.
Halbertsma zou nog meer aandacht op de overeenkomst tussen het Fries en het 
Engels hebben kunnen vestigen wanneer hij de Nederlandse en Duitse vormen 
slapen en schlafen had genoemd, die de NWG lange aa hebben gehouden.

251  AFSCIEDE, scheiden, afsplitsen, iets laten gaan, afscheid nemen. Ags. North. âsceáda, 
afgrenzen, Ags. âsceadan, scheiden, splitsen. To shed, Ang. Wegduwen, uitgieten, strooien.
AFSCILE, schillen. [...] Ags. âscilian, uitpluizen.
AEJK, merrie. Dat æjk as ma fal, F. di merrie is mei fóale, de merrie is drachtig. Bend 426. Gothi 
aihws, Ags. eoh, ehu, m. paard, Sax. v. ehu idem (ehu = io, Scandinavice io-r). Isl. ior, jôr, m. 
idem, Dani qur. F. et Nl. gorre (Kil.) merrie; caballus/paard, meestal een oud en mager paard. 
Isl. jôr wordt verbogen op jos, jo; net zo wordt uit ehu iu en ju, wat nog wordt bewaard in het 
kinderliedje ju, ju, peertje! Vooruit, vooruit, paardje!
BARN, kind, nageslacht; meervoud, barn, kinderen. [...] Isl. barn, nageslacht, zoon, dochter. 
Goth bairan, dragen, baren. Nl. baren. Nl. V. baren, pl. kinderen; voluit moeder-baren, vrucht, 
nakomeling van de moeder, kind. - F.v. bera, dragen, baren; bern kind, pl. bern kinderen. 
Boárn Hindelopen; gewone spreektaal bern, Makkum, bjerntsjes, welke vorm verward wordt 
met bjentjes, boontjes, uit béan, boon. - Ags. beran, dragen, baren; bearn, nageslacht. [...] 
Vergelijk Nl. v. moeder-baren met Ang. v. moder-child [...]. Volgens dezelfde norm is uit het 
Ags. cennan, baren, pf.p. cenned, gebaard voortgekomen. Nl. kind, kind, Nl. v. kind, zoon; kinne, 
dochter. [...] Nl. menschen-kind, mens. Lat: geboren worden, geboren, zoon.
252  Nielsen wijst erop dat er in het Oudsaksisch zeldzame gevallen zijn van een verande-
ring van a_ > e_.
253  Koren.



12.6.2 - Germaanse e
_1 voor nasalen > OE/OFris. o

_254. 
Nielsen wijst hier op OE/OFris. mo

_
na vs. OS/OHG ma

_
no, ON máni; Goth. me

_
na 

‘moon.’ In het Lexicon Frisicum komen voorbeelden van dit verschijnsel voor, 
bijvoorbeeld de vorm hona onder ETSEL. Onder dei (634), noemt Halbertsma 
het Angelsaksische Monan-dæg naast het Oudfriese Monen-di:

dei, [...] F.v. Monen-di Manadei, Ags. Monan-dæg, F.b. Sylt. Munnan-dâi, 
Mondei, Scil. Moándei, F. Mandei, Mendei, dies lunæ.

Hij doet dat echter zonder verder commentaar255.
 
12.6.3 -  De onbeklemtoonde Indo-Europese uitgangen -o

_
 en -o

_
n worden respectievelijk 

als -a en -e weergegeven in het Oudengels en het Oudfries256

Nielsen illustreert dit met Oudengels en Oudfries hona (mannelijk) en tunge 
(vrouwelijk) vs. Oudsaksisch/Oudhoogduits hano en tunga/zunga. In het Lexicon 
Frisicum worden in de Oudfriese voorbeelden regelmatig woorden met de 
uitgang –a gegeven (zie hona hierboven), maar zover ik heb kunnen nagaan is 
dat voor Halbertsma nergens aanleiding geweest om een opmerking over het 
Oudfries en het Oudengels te maken.

12.6.4 -Palatalisatie (en affricatie) van k voor ‘front vowels’ en j en van g tussen een 
  nasaal en j en ‘geminated’ voor j257

Nielsen geeft als voorbeelden van deze verandering Oudengels ce
_
osan, Oudfries 

tsiasa (kiezen); Oudengels mencgan, lecgan, Oudfries mendza, ledza (mengen, 
liggen).
Halbertsma (1867) besteedt aandacht aan de palatalisatie in het Fries. De 
aanleiding was Te Winkels vraag of de de Friese tsj van tsjerke en tsjettel net zo 
klinkt als in het Nederlandse tjilpen en tjalk (Halbertsma 1867:34-42). Halbertsma 
maakt duidelijk dat dat niet het geval is. De tsj < k heeft altijd de s bij zich. 
In dialecten kan de t wel wegvallen, maar de s blijft altijd staan, bijvoorbeeld 
in sjerke. Halbertsma is er zich van bewust dat het onduidelijk is wanneer de 
verandering van k naar tsj heeft plaatsgevonden258. De Oudfriese wetten hebben 

254  Nielsen merkt op dat in enkele geïsoleerde gevallen het Oudsaksisch ook een o_ voor 
een a_ heeft.
255  Hij zegt ook niets over de breking (mo_na > moanne), het verlies van de u na de m (man-
dei) en de verhoging van a naar e (mandei > mendei).
256  Volgens Nielsen heeft het Oudsaksisch, bijvoorbeeld in het Straubing Heliand frag-
ment, ook -a and -e spellingen.
257  Nielsen wijst op vergelijkbare processen in de Laagduitse en Nederlandse taalgebie-
den, cf. Nielsen 1985:140-43.
258  Zie voor dat probleem Gijsseling (1961:1), Bremmer (1981), Nielsen (1981a:260-74); 
Nielsen (1981b:61).
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al tzake (kaak), tzerke (tsjerke), tzirlen (soldaten). Halbertsma noemt ook het Friese 
tsjirl en de Engelse, Angelsaksische en Nederlandse tegenhangers daarvan: 
churl, ceorl en kerel. De Angelsaksische c (= k) is eerst geaspireerd, geschreven 
als ch, en later uitgesproken als tsj. De uitspraakwoordenboeken geven volgens 
Halbertsma de ch aan als tsh (want sh is sj): Angelsaksisch cyse, Engels cheese, 
Fries tsjiis. Angelsaksisch ceosan, Nederlands kiezen, Engels choice, Oudfries 
tziesa. Ook midden in een woord vinden we de verandering: Angelsaksisch 
streccan, Nederlands strekken, Engels stretch; Angelsaksisch steccan, Nederlands 
steken. Fries stekke heeft als deelwoord de vorm stitsen, vergelijk het Engelse 
stitch. De verandering kan ook aan het eind van een woord voorkomen, zegt 
Halbertsma: Reonixa, Reonik, Reonts, hoánne, dim. hoánke, hoánts; Oudfries 
munik, monik, Engels monk, Fries munts, muónts. Hij geeft ook nog voorbeelden 
van de verandering in het Noord- en Oost-Fries. 
Halbertsma (1867) noemt met tsjiis en cheese één van de bekendste voorbeelden 
van palatisatie in het Fries en het Engels. Hij behandelt tsjiis in het Lexicon 
Frisicum onder BUTER. Hij stelt vast dat de c, of de k, in het vreemde woord 
caseus blijft staan en vervolgens geeft hij aan dat de k in tsj veranderde in het 
Friese tsjiis en het Engelse cheese. Om de overeenkomst tussen het Fries en het 
Engels nog eens extra duidelijk te maken geeft hij van het Engelse cheese ook 
de uitspraak aan:

BUTER [...] C sive k in voce peregrina caseus æque ac b sedem tenet; Ags. 
cese, cyse, F.u. kees, Nl. kaes, (k = tsj, tsh) F. tsjiis Ang. cheese (tshiize)259.

S.v. buterje (577) vermeldt Halbertsma het bekende Buter, bréad ind griene tsjiis 
Is goed Ingelsk ind goed Friisk, wat hij in het Engels vertaalt als Butter, bread and 
green cheese Is good English and good Frisick. Men moet weten, is Halbertsma’s 
commentaar hierop, dat het Oudfriese grene is overgegaan in het eigentijdse 
griene, en kese in tsjiis, en dat we die nieuwe vormen ook in het schrift gebruiken. 
De Engelsen hebben weliswaar op dezelfde manier grên in grien veranderd en 
cese, chese in Tsjiize, maar op schrift blijven green en cheese onveranderd. Wanneer 
we deze observatie op de hele taal toepassen, aldus Halbertsma, verdwijnen 
veel verschillen die tussen het Fries en het Engels lijken te bestaan260. 
Een veel gebruikt voorbeeld van palatalisatie is tsjerke. Dat komt vrij vaak in 
Halbertsma’s voorbeelden voor. S.v. DUNSI zet hij Oost-Fries tzierck, Fries 
tsjerke, Oudengels cherche, Nederlands kerke en Engels church naast elkaar. Op 

259  BUTER, C of k in het vreemde woord caseus houdt zijn plaats net als b.
260  In LFA:14 noteerde Halbertsma al: ‘de Friezen spreken uit gelyk de Engelschen 
schryven. deen, gedaan, [country-dialect; Aberdeen] Stad Friesch deen, L.f. dien. Eng. hire; 
L.f. hîr. Hij geeft verder o.a. als voorbeelden i = i: mine, hire, thine, wine; ou = ooe: sound, 
round, bound, found; ai = aai: bay bâi, mai mâye, pai pâye; Dære Ang. there; kou Ang. cow 
Holl. koe; Ang. mous Lfr. muwz.
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die manier maakt hij de overeenkomst tussen het Fries en het Engels duidelijk 
en hij geeft tegelijkertijd aan dat het Nederlands van die beide talen afwijkt. 
Op enkele andere plaatsen geeft Halbertsma naast Friese varianten van tsjerke 
tussen haakjes ook de uitspraak van het Engelse church, namelijk: (tsjürts). 
Halbertsma heeft niet altijd gebruik gemaakt van het Engels om zijn punt 
duidelijk te maken. S.v. arnje (118) zet Halbertsma wel het Nederlandse kernen 
tegenover het Friese tsjernje, sernje maar hij maakt geen melding van het 
Engelse to churn. Terwijl uit Halbertsma (1867) blijkt dat hij de Engelse variant 
wel kende. 
S.v. drinze ‘verdrinken’ (743) zegt Halbertsma dat dat woord zich uit drintse (met 
palatalisatie van de k van drinke: ‘K = ts’) ontwikkeld heeft. Hij noemt in hetzelfde 
artikel het Oudnederlandse drinken, pf. drank, waaruit drenken is ontstaan, het 
Noord-Friese draenke ‘verdrinken’ en het Middelengelse to drenche, waarna hij 
de modern Engelse vorm to drown geeft. Ook s.v. drenca, drinka, (drintsa) drinsa 
‘verdrinken’ (742) geeft Halbertsma expliciet aan dat we in het Fries te maken 
hebben met palatalisatie van de k, en impliciet dat dat proces in het Engels 
ook werkzaam is geweest: ‘Ags. drencan, idem, Ang. to drench, potum dare, Nl. 
drenken, idem; k = ts F. drentse, drense, drensje, aquis suffocare.’
S.v. achtkant (6) verklaart Halbertsma munts, muónts als ontstaan uit monnik, in 
het Engels samengetrokken tot monk. Hij noemt ook de modern Friese vorm 
monts, maar hij gaat niet in op de vraag waarom in het Engels geen palatalisatie 
heeft plaatsgevonden. Dat probleem komt ook niet aan de orde s.v. bikiasa (283), 
waar de k, in tegenstelling tot het in Halbertsma (1867) genoemde Oudfriese 
tziesa, is blijven staan.
Wanneer k verandert in tsj, zegt Halbertsma (1867), dan verandert g in dz: tenuis 
k met tenuis t, media g met media d: Nederlands liggen, Fries lidze > lizze, zeggen, 
sidze > sizze; Engels bridge, drudge. Hij gebruikt in het Lexicon Frisicum vormen 
als lidze en sidze in voorbeeldzinnen, maar hij heeft niet speciaal aandacht 
geschonken aan palatalisatie van de g. 

12.6.5 - Het toevoegen van de h aan de meeste vormen van het persoonlijke   
  voornaamwoord in de derde persoon in het Oudfries en het Oudengels
In het Oudsaksisch en het Oudnederlands kwam de toegevoegde h alleen 
voor in de derde persoon enkelvoud mannelijk. Het Lexicon Frisicum bevat 
enkele voorbeelden van voornaamwoorden in de derde persoon die met een h 
beginnen, maar Halbertsma vestigt daar niet speciaal de aandacht op, hoewel 
hij één keer Angelsaksische en Oud- en modern Friese vormen naast elkaar 
zet: ER (he) […] Ags. heó, hió, F.v. hiu, hio, F. hja illa.

12.6.6 - Samentrekking van het negatieve partikel ne met het volgende werkwoord
Volgens Nielsen is samentrekking van het negatieve partikel ne met het 
volgende werkwoord in het Oudengels en het Oudfries een heel frequent 
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verschijnsel. Als voorbeelden geeft hij: Oudengels na
_
t (< ne + wa

_
t) ‘knows not.’ 

næs (< ne + wæs) ‘was not’, nyllaÞ (< ne + willaÞ) ‘will not’ (pl.), næbbe (< ne + hæbbe) 
‘(I) have not’, etc.; Oudfries ne

_
t, nas, nellath, nebba (inf.), etc. Desondanks heb ik 

er in het Lexicon Frisicum geen voorbeelden van gevonden.

12.6.7 -  Andere Engels-Friese overeenkomsten
Halbertsma signaleert in het Lexicon Frisicum verder nog enkele overeenkomsten 
die niet in Nielsens lijstje van exclusief Engels-Friese overeenkomsten staan. 
S.v. EG merkt hij bijvoorbeeld op dat de Friezen dat vaak veranderen in ‘ei, 
ey, ut ag in âi’, wat ook in het Engels gebruikelijk is. Hij illustreert dat o.a. 
met de voorbeelden day/dei, may/mei, way/wei versus Nederlands dag, mag en 
weg. S.v. DEI gaat hij daar nader op in. Hij merkt op dat zowel de oude als de 
hedendaagse Friezen de g aan het eind van een woord veranderen in een j, met 
als voorbeeld Saterlands dej, en vervolgens de j in een i. Hij wijst ook op een 
verschil tussen het Fries en het Engels. In het Fries komt de g in het meervoud 
dagen weer terug, terwijl dat in het Engelse days niet zo is.
Zo is ook de verandering die in het Engels en het Fries geleid heeft tot respectievelijk 
een lange i-klank en de diftong ea niet aan Halbertsma’s aandacht ontsnapt:

BIRAVIA, vb.a. F.v. spoliare. Inter Frisios nunc obsolevit. Hollandisat G.J. 
in biroafje. Ags. bereáfian, Ang. to bereave, Nl. beroven. Vocalis o ex diphtongo 
au (a + u) Goth. raubon; Ags. eá ex a, quæ Frisiorum vocalis in ravia primitiva 
est, ut liquet ex Lat. rapere261.

Hij geeft via het noemen van het Nederlandse werkwoord beroven aan dat de 
ontwikkeling in die taal anders is verlopen, maar ook dat in het zeventiende-eeuwse 
Fries van Gysbert Japiks de verhollandste vorm biroafje voorkomt. In het moderne 
Fries vinden we de vorm berôvje, waaruit blijkt dat de Oudfriese verandering zich 
niet in het moderne Fries heeft doorgezet. Hij noemt s.v. AR, n. (aer) auris, [...] wel 
de relevante Friese en Engelse vormen, maar niet het Nederlandse oor. S.v. EA doet 
hij dat weer wel: ‘F.v. are, auris, Ags. eare, Ang. F. ear, Nl. oor.’ In het artikel EA maakt 
hij de verschillende ontwikkelingen van het Fries en en het Engels ten opzichte 
van het Nederlands en het Saksisch met voorbeelden duidelijk: 
Anglosaxones, Angli et Frisii mutant F.v. â in ea, ubi Saxones et Neerlandi in 
genere habent o. F.v. drâm, Ags. Ang. F. dream, somnium, Nl. droom. - F.v. sâm, 
margo, Ags. Ang. F. seam, (Hind. hem) Nl. zoom. - F.v. strâm, Ags. Ang. F. stream, Nl. 
stroom. - F.v. bâm, arbor, Ags. Ang. F. beam, Nl. boom. - F.v. tâm, frenum, habenæ,

261  BIRAVIA, beroven. Onder Friezen is het (woord) nu in onbruik geraakt. G.J. verhol-
landst tot biroafje. [...] De vocaal o komt uit de diftong au (a + u) [...]. Ags eá uit a, welke Friese 
vocaal in ravia oorspronkelijk is, zoals blijkt uit het Latijnse rapere.
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Ags. Ang. F. téam, Nl. toom, habenæ, i.e. lineæ, funis, cognatio, unde Gallorum 
lignée, liberi, ut team et toom, progenies262.
Voor het gemak neemt hij de Oudengelse, Engelse en Friese vormen samen, 
ondanks de verschillende uitspraak van de diverse woorden. Merk op dat 
Halbertsma de Angelsaksen en de Engelsen de Oudfriese â in ea laat veranderen 
(‘Anglosaxones, Angli et Frisii mutant F.v. â in ea’).

12.7 Conclusie
Halbertsma toont in zijn publicaties en in zijn handschriften een aanhoudende 
belangstelling voor de relatie tussen het Engels en het Fries. Daarin staat hij 
overigens niet alleen. Volgens hem is het Fries de oorsprong van het Engels, 
en ook daarin staat hij niet alleen. Hij is ontegenzeglijk trots op de rol die het 
Fries speelt. Via het Engels laat het Fries immers zijn invloed wereldwijd gelden. 
Halbertsma is niet te spreken over de rol die het Fries in de internationale 
taalkunde speelt. Veel taalkundigen, vooral etymologen, nemen het Fries niet mee 
in hun analyses. Zeer ten onrechte, meent Halbertsma, want juist via het Fries 
kunnen veel etymologische problemen worden opgelost. Halbertsma stelt zich 
ten doel om dat aan te tonen en wel vooral in zijn woordenboek. Meer specifiek 
wil hij laten zien dat het Fries de oorsprong van het Engels is. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat het Engels in zijn verschillende ontwikkelingsfasen een 
grote rol speelt in het Lexicon Frisicum. Uit sommige artikelen blijkt duidelijk dat 
Halbertsma de Engelsen en de Friezen als nauw verwante volkeren beschouwt. 
Opvallend is het grote aantal Engelse voorbeelden en voorbeeldzinnen. 
Daarvan zijn er veel meer dan uit andere talen. Halbertsma gebruikt de Engelse 
voorbeelden te pas en te onpas. Ze zijn lang niet altijd relevant voor het aantonen 
van de relatie tussen het Fries en het Engels. Sommige Friese voorbeelden zijn, 
zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is, vertaald in het Engels. Dat zou 
erop kunnen duiden dat Halbertsma, bewust of onbewust, schreef voor een 
Engelstalige doelgroep. Zijn streven om de overeenkomsten tussen het Engels 
en het Fries te laten zien, zal hier vast ook een rol gespeeld hebben.
In de kop van de artikelen, maar ook wel in het semantische gedeelte, geeft 
Halbertsma woorden uit andere talen die etymologisch aan een bepaalde 
Friese vorm verwant zijn. Ook hier zien we een duidelijke voorkeur voor 
Oud-, Middel- en modern Engelse vormen. Soms verzuimt hij evenwel om 
de onderlinge relatie tussen het Fries en het Engels duidelijk te maken op 
plaatsen waar dat gemakkelijk had gekund, of eigenlijk had gemoeten. Hij had 

262  De Angelsaksen, Engelsen en Friezen veranderen F.v. â in ea, waar de Saksers en Ne-
derlanders in het algemeen o hebben. F.v. drâm, Ags. Ang. F. dream droom, Nl. droom. - Ags. 
Ang. F. seam, (Hind. hem) Nl. zoom. - F.v. strâm, Ags. Ang. F. stream, Nl. stroom. - F.v. bâm, boom 
- Ags. tâm, toom, teugels. Nl. toom, teugels, dat wil zeggen lijnen, kabel, verbinding, vanwaar 
het Franse lignée, kinderen, zoals team en toom, nakomelingschap.
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meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om het Fries en het Engels 
tegenover het Nederlands en het Duits te zetten. Halbertsma heeft vooral 
aandacht besteed aan Fries-Engelse veranderingen die in het moderne Fries 
nog zichtbaar zijn. Vaak gebeurt dat min of meer impliciet, maar op enkele 
plaatsen geeft hij ook aan hoe de verandering is verlopen. Halbertsma is met 
andere woorden bij het aantonen van de Fries-Engelse verwantschap niet 
systematisch te werk gegaan.
De conclusie moet dus zijn dat hij zijn doel niet helemaal heeft bereikt. 
Ondanks de grote aandacht voor het Engels in het Lexicon Frisicum heeft hij 
naar het mij voorkomt de gebruiker van zijn woordenboek niet voor honderd 
procent overtuigd van de juistheid van zijn stelling dat de Friezen een grotere 
rol hebben gespeeld bij de invasie van Engeland dan door anderen wordt 
aangenomen. Dat neemt niet weg dat hij best gelijk zou kunnen hebben. 
Het onderzoek waar Ostler (2005:313) naar verwijst, is in ieder geval een 
ondersteuning voor Halbertsma’s stelling. Het gaat hier om een onderzoek 
‘comparing the pattern of Y-chromosome DNA from samples in a line across 
from Anglesey to Friesland.’ De uitkomst was dat ‘the Welshmen were to this 
day clearly distinct from those in central England, but that the English and 
Frisian samples were so similar that they pointed to a common origin of 50-
100 per cent of the (male) population; this could have resulted from a mass 
migration from Friesland.’ Ostler denkt dat het zeer wel mogelijk is dat de 
migranten de plaats hebben ingenomen van de oorspronkelijke bevolking, die 
uitgeroeid zou kunnen zijn door de pest. De pest woedde rond het jaar 550 
in Engeland. Ostler (2005:456-457) wijst op ‘the success of Germanic Anglo-
Saxons and Frisians in implanting their language’ en hij noemt dit ‘a striking 
feat when set against the achievement of other Germanic invaders, above all 
their contemporaries the Franks and the Goths settling in other parts of the 
Western Roman empire.’ Dat is een bevestiging van Halbertsma’s ideeën, een 
bevestiging die hij met graagte zou hebben gebruikt in zijn eigen stukken. 
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