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16 Joast Halbertsma 

   en it Woordenboek der Nederlandsche Taal308

16.1 Ynlieding
Troch ien fan ‘e motto’s foaryn it Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 
is de namme fan Joast Halbertsma foar altyd oan it grutste wurdboek fan ‘e 
wrâld ferbûn309. Neffens Kalma (1969d:66) hat Halbertsma ek as meiwurker by 
it WNT belutsen west: ‘It “Woordenboek der Ned. Taal” fan dr. M. de Vries e.o. 
bigoun yn 1864 út to kommen. Halbertsma hat ek bydragen levere (Fgl. hss. 
126 en 127 oer Synonimen).’ Mear as ferwize nei de hânskriften docht Kalma 
net, dat wat Halbertsma krekt bydroegen hat, komme wy spitigernôch net te 
witten. Tempelaars (1998:108 en 126) neamt Halbertsma ek as meiwurker oan it 
WNT, hoewol’t dêr wat betizing is oer Halbertsma syn inisjalen, dy’t omdraaid 
lykje te wêzen. Yn dit artikel besykje ik klearrichheid te krijen oer Halbertsma 
syn bydrage oan it WNT. Ik besjoch dêrta alderearst de hânskriften dêr’t 
Kalma nei ferwiist, dêrnei gean ik nei wat der yn WNT-ferslaggen en yn syn 
korrespondinsje mei Matthias de Vries, de earste haadredakteur fan it WNT, 
oer de meiwurking fan Halbertsma oan it WNT te finen is. As lêste besjoch ik 
it WNT sels op oanwizings oangeande bydragen fan Halbertsma. Underweis 
sil ik de betizing út Tempelaars (1998), dêr’t ik sels mei debet oan bin, út ‘e wei 
helpe.

16.2 Handschriften Tresoar 126 Hs en Tresoar 127 Hs
De twa fan Kalma neamde hânskriften út de Provinsjale Biblioteek fan Fryslân 
(no Tresoar) ha respektivelik as titel Nederlandsche synonima en Nederlandsche 
synonymen. Beide Hss binne net datearre. Tresoar 127 Hs hat op ‘e titelside al 
yn in poatleadoantekening (nei alle gedachten net fan Halbertsma) it jiertal

308  Eerder verschenen als: Anne Dykstra (2001), ‘Joast Halbertsma en it Woordenboek der 
Nederlandsche Taal’, in: Rolf H. Bremmer Jr, Lammert G. Jansma en Piet Visser (red.), Specu-
lum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker. Ljouwert / Leiden, pp. 241-256.
309  ‘Van Halbertsma staat daar als Herderiaanse, of zo men wil Humbuldtiaanse variant 
op een schoolwijsheid van Seneca: ‘De taal is de ziel der natie, zij is de natie zelve’ […]. 
Ongetwijfeld heeft de grote man van het Woordenboek zelf, Matthias de Vries, die woorden 
als motto gekozen’ (Breuker 1994:1).
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1856 te stean.310 Tresoar 126 Hs is in notysjeboekje, dat earder brûkt liket te 
wêzen. Troch poatleadoantekeningen hinne binne de Nederlânske synonimen 
skreaun. Tresoar 127 Hs bestiet út losse yninoar tearde fellen, ferskillend 
fan formaat en kleur, dêr’t njoggentjin fan beskreaun binne. De titel op it 
omslachfel liket letter jûn te wêzen. Ien fan ‘e pakketsjes hat de titel Synonima, 
de oare fellen binne sûnder titel.
Tresoar 126 Hs is wat in grienmank, yn alle gefallen net in suvere 
synonimesamling. By de wurden op side 1 bygelyks, keten, tou, lijn, band, snoer, 
garen en draad, giet it op syn meast om wurden út in semantysk fjild, dat men 
materiaal om mei te binen of fêst te meitsjen neame kinne soe. Bytiden wurdt 
de ûnderlinge ferhâlding tusken de wurden oanjûn troch se yn relaasje ta 
elkoar te beskriuwen. It rychje wurden op side fiif foar húske, fan kakhuis oant 
Ontfanger Generaal, past better ûnder de neamer synonima, mar in side letter 
fine wy wer in soarte fan semantysk fjild: Men poetst de schoenen, wrijft de houten 
meubels, ... bezemt de stal, boent het houtwerk. Foar Tresoar 127 Hs jildt eins itselde 
wat foar Tresoar 126 Hs opgiet. Soms wurde der synonimen behannele, lykas 
kreupel, mank en lui, log, vadsig, traag, mar der wurde ek wer samlingen jûn 
dy’t noch it meast op semantyske fjilden lykje. Dêrnjonken fine wy bygelyks 
in útlis oer it ferskil tusken Het is een vriend van mij, hij is mijn vriend, hij is de 
vriend van mij. Tresoar 126 Hs en Tresoar 127 Hs meitsje wol sa’n rommelige 
en foarriedige yndruk dat it my net oan wol dat se as serieus foarwurk foar in 
bydrage oan it WNT bedoeld binne, al kin soks fansels nea folslein útsluten 
wurde. Yn beide hanskriften is yn alle gefallen neat te finen oangeande it 
doel dêr’t se mei oanlein binne. Boppedat is der gjin oanwizing dat Tresoar 
126 Hs en Tresoar 127 Hs omwurke binne ta in mear systematyske stúdzje 
oer Nederlanske synonimen. Rob Tempelaars, meiwurker fan it Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie (INL) en spesjalist op it mêd fan ‘e skiednis fan it WNT, 
hat yn it WNT-argyf omdôch om sa’n soarte stúdzje socht. Kalma basearret 
syn stelling dat Halbertsma meiwurke hat oan it WNT op de Tresoar 126 
Hs en Tresoar 127 Hs. It is dúdlik dat ik him dy stelling net meistimme 
kin.

16.3 Tweede Nederlandsch Letterkundig Congres
De Letterkundige Congressen ha in wichtige rol spile yn it ûntstean fan it 
WNT. Op it earste kongres, yn 1849, is de kwestje fan in Nederlânsk wurdboek 
al te praat kommen. Tiisdei 17 septimber 1850, de twadde dei fan it Tweede 
Nederlandsch Letterkundig Congres, dat holden waard yn Amsterdam, stiet it wer 
op it programma. Op de wurklist fine wy ûnder oaren: 

310  Oan in ferwizing nei D. Waranda A. Th. 1857 kinne wy sjen dat Halbertsma nei 1856 yn 
alle gefallen noch mei it hânskrift dwaande west hat. 
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Rapporten omtrent het algemeen Nederlandsch Woordenboek, tot 
uitbrengen van welke door het Eerste Kongres werden genoodigd: de 
HH. Prof. Bormans van Luik, Prof. Cracco van Kortrijk, Prof. David van 
Leuven, Mr. P. van Duyse van Gent, Écrevisse van Eecloo, Dr. Halbertsma 
van Deventer, Prof. A. des Amorie van der Hoeven van Amsterdam, Dr. 
de Jager van Rotterdam, Dr. Snellaert van Gent, en J.A. Alberdingk 
Thijm van Amsterdam’ (Handelingen 1851:21).

Halbertsma, Des Amorie van der Hoeven, Snellaert en Alberdingk Thijm 
hienen lykwols ‘geene schriftelijke rapporten gesteld, maar reserveerden zich 
voor de debatten’ (Handelingen 1851:131). Halbertsma komt yn syn taspraak op 
in tal praktyske punten, dêr’t er him by beropt op syn eigen ûnderfinings as 
leksikograaf. Hy wiist op it belang fan in goed wurkplan en hy warskôget tige 
tsjin ûnderskatting fan it wurdboekwurk:

Ik moet zeggen, dat ik hier met ledige handen verschenen ben. Ik 
heb de eer gehad uitgenoodigd te worden ter bijwoning van het 
Eerste Taal-congres, in het voorleden jaar te Gent gehouden, maar 
gewigtige familie-aangelegenheden hebben mij verhinderd om daar te 
verschijnen. Ik ben dus ook niet tegenwoordig geweest bij de debatten, 
die aldaar ten opzigte van een Woordenboek gevoerd zijn. Sedert dien 
tijd heeft Jonkheer Blommaert mij de eer aangedaan mij te schrijven, 
dat er twee partijen hebben bestaan wegens het opstellen van dat 
Woordenboek, die met elkander verschilden omtrent het beginsel, 
waarop zoodanig Woordenboek zou berusten, en dat ik misschien 
eenige dienst zou kunnen bewijzen met die twee partijen bij elkander te 
brengen.
Ziedaar alles, mijnheer de President, wat ik omtrent die debatten vernomen 
heb. Daardoor werd de questie omtrent het Nederlandsch Woordenboek 
voor mij zóó zwevend en zóó onbestemd, dat ik daarover geen rapport 
zou hebben durven maken. Ik heb nog eene reden, waarom ik het niet 
gedaan heb. Ik heb mij sedert eene reeks van jaren met het opstellen 
van woordenboeken bezig gehouden; ik meen dus eenigszins bekend 
te zijn met al de bezwaren, die aan het opstellen van woordenboeken 
verbonden zijn, en ik heb opgemerkt, niet alleen aan mij zelven, maar 
aan het voorbeeld van mijne vrienden, dat men dikwijls onder het 
bewerken van zoodanige woordenboeken van ontwerp verandert; iets 
hetgeen niettegenstaande alle mogelijke voorzorgen ook overgekomen is
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aan mijnen vriend Bosworth, die ter halverwege met zijn Anglo-Saksisch 
lexicon van plan veranderd is, en ziedaar de reden, dat dit Lexicon 
gevolgd wordt door een zeer grooten Appendix, waarin al de woorden van 
het Anglo-Saxisch, welke hij niet in Lye voorhanden gevonden had, zijn 
opgenomen. Ik zou dus wenschen, dat het Congres zich geene illusiën 
maakte ten opzigte van het opstellen van zoodanig Woordenboek. Bezint 
eer gij begint! want het zou zeker een zeer droevig figuur maken, wanneer 
wij iets begonnen, hetgeen wij niet zouden kunnen uitvoeren. Wat mij 
betreft, ik gevoel dringend met mijnheer den President de behoefte aan 
zoodanig Woordenboek, maar ik wilde wel, dat de Leden van het Congres 
hier vergaderd eerst eenige punten vaststelden, omtrent welke wij hier 
met elkander bij wijze van debat spreken kunnen. Ten dien opzigte nu 
staan ons verschillende vraagstukken te beantwoorden.
Het eerste daarvan is, hoe groot dat woordenboek zijn zal? Wie zal een 
woordenboek maken, waarin de phraseologie van de nederlandsche taal 
... [De foarsitter ûnderbrekt Halbertsma mei te sizzen dat er syn gefoelens 
better bewarje kin oant de debatten. Halbertsma stimt dat de foarsitter 
mei, mar wol dochs noch sizze dat er] ‘niet zal treden in ontwikkeling 
omtrent hetgeen ik verlang, maar alleen mijnen wensch uitdrukken, dat 
de Vergadering omtrent drie punten beslisse. Het eerste dier punten 
is,
Of een woordenboek zal zamengesteld worden, waarin de geheele 
phraseologie der nederlandsche taal zal opgenomen worden? Ik heb 
eenige calculatie gemaakt ten opzigte van den omvang van zoodanig 
werk, en ik meen, dat het niet minder dan vier of vijf deelen in dik quarto 
zal beslaan. Het is duidelijk, dat zoodanig werk niet van algemeen en 
dagelijksch gebruik kan zijn. In de tweede plaats vraag ik dus,
Of wij een Woordenboek zullen zamenstellen, hetwelk van een algemeen, 
dagelijksch, practisch gebruik zal zijn? en dan komt men van zelf tot de 
derde vraag,
Of wij het Woordenboek in eens volledig zullen leveren, dan of wij, bij wijze 
van toenadering, dit zouden doen, door de woorden, welke de commissie 
in dit woordenboek wenschte op te nemen, al dadelijk te doen drukken, en 
na het ontvangen der aanmerkingen en toevoegsels der taalkenners, het 
werk langzamerhand met meerdere woorden aan te vullen. Ik wenschte, 
dat de heeren, op dit Congres tegenwoordig, zich omtrent deze punten 
berieden, en dan zal ik mij bereid toonen, om daarover te dienen van 
consideratie en advies’ (Handelingen 1851:131-133).

Alberdingk Thijm stelt út om ‘aan het gevoelen der Vergadering te 
onderwerpen, of het niet oorbaar zou zijn den Heer Dr. Halbertsma uit 
te noodigen, de drie door hem geformuleerde punten schriftelijk aan het 
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Bureau in te leveren; waartoe de pauze hem [...] de gelegenheid zou kunnen 
verschaffen; en ‘t geen zeker zou bijdragen om een meer geregeld overzicht 
te erlangen van het gehoorde.’ De gearkomste reagearret mei ‘Goedkeurende 
toejuiching’ (Handelingen 1851:135). Alberdingk komt letter op Halbertsma syn 
fragen werom, d.w.s. hy werhellet se noch in kear en stelt dan út om alderearst 
in kommisje yn te stellen (Handelingen 1851:145-146). Yn in op it kongres 
skreaun brief fan 18 septimber 1850 komt Alberdingk mei in gearfetting en in 
útstel: 

Ik meen al wat niet negatief, al wat wezenlijk en feitelijk was in de 
voorgedragen rapporten mijner geleerde vrienden wegends de grondslagen 
van het woordenboek, in mijne rede van gisteren te hebben samengevat; 
het is de som der onderling zich van zelve emendeerende elementen 
uit de redevoeringen der Heeren Halbertsma, David en de Jager, die ik 
het gewaagd heb, in een drieledig voorstel gesplitst, aan het oordeel der 
vergadering te toetsen; dat drieledig voorstel zal heden aan uw stemming 
worden onderworpen [...] (Handelingen 1851:170).

Alle trije, hjir net neier neamde, ûnderdielen wurde by mearderheid oannaam. 
It is net dúdlik hoefolle ynfloed oft Halbertsma syn taspraak op de ûnderskate 
ûnderdielen hân hat. Halbertsma wurdt nammers net beneamd yn ‘e kommisje 
dy’t it wurdboek tariede sil (Wortel 1992:177). Dat is ek gjin wûnder, at je lêze 
wat Matthias de Vries op op 28 oktober 1850 oer de gearstalling fan ‘e kommisje 
oan Koenen skriuwt:

Nog een woord over den persoon dien wij ons zullen moeten toevoegen. 
Van Halbertsma, schrijft Gij, zou moeilijkheid te voorzien zijn. Ik voor mij 
ben zeker overtuigd dat hij de ware man zou zijn ... om alles in ‘t riet te 
laten loopen. Ik heb hooge achting voor zijne bekwaamheden (schoon ik 
hem als taalkenner, buiten ‘t Friesch, lang niet hoog stel), maar waar ‘t op 
handelen, kort en goed handelen, aankomt, daar moeten wij liefst buiten 
ZEerwaarde blijven. Maar ook dit punt zullen wij mondeling zonder veel 
moeite met eenstemmigheid kunnen afdoen (Van Driel en Noordegraaf 
1998:90).

Halbertsma hat him yn ‘e oanrin nei it WNT dúdlikernôch tige belutsen field by 
dat projekt. Hy stiet bekend as wurdboekkenner en hy jout nuttige teoretyske 
en praktyske oanwizings, dy’t nei alle gedachten ynfloed hân ha op ‘e opset 
fan it WNT. Oanwizings dat Halbertsma konkreet oan it WNT meiwurkje sil, 
jouwe de kongressen net.
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16.4 Korrespondinsje311

Yn it WNT-argyf, dat bewarre wurdt op it Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
(INL) yn Leien, sitte fjouwer brieven fan Halbertsma oan Matthias de Vries. 
It earste is fan 25 April 1852, it jier dêrfoar is De Vries syn plan foar it WNT 
ferskynd. De oare brieven binne fan 4 oktober 1854, 11 febrewaris 1867 en 2 
maart 1867. De beide lêste brieven binne fan nei it ferskinen fan ‘e earste

311 De  Vries skriuwt faak de saneamde ‘lange ij’ sûnder puntsjes. Ik jou hjir dat letter-
teken konsekwint mei puntsjes. Ik folgje dêrby  Tempelaars, dy’t my trochdie dat hy yn syn 
publikaasjes oer it  WNT soks ek dien hat. Hy wiisde my op wat der s.v. Y yn it  WNT oer de 
y/ij-kwestje sein wurdt:
Aan het begin van de 19de e. vinden we in  SIEGENBEEK [1805] uitsl. nog de ij- spelling. 
Daarmee is de y echter nog niet definitief verdwenen, al heeft zij haar langsten tijd wel 
gehad. Bij  BILDERDIJK b.v. treffen we y nog aan als „sluitletter” en in bep. woorden, zoo 
ook bij  BEETS en V. LENNEP. In het Z. handhaafde men in de kringen van Vlaamsche 
taalparticularisten de traditioneele  spelling met y i.pl.v. ij, ook de Vlaamsche commissie 
spelling (in 1844 in België de officieele  spelling) deed dat (MOLEWIJK,  Spellingverander-
ing van zin naar onzin 134 [1992]). Tevens waren er auteurs die over de heele linie aan y i.pl.v. 
ij de voorkeur bleven geven, zooals o.a. CONSCIENCE,  DAVID, GEZELLE (vgl. diens proza 
in de ed. BAUR) en MULTATULI. Met het gebruik van y in tweeklanken is het in het N. in 
de 19de e. wel gedaan, maar men blijft haar in die hoedanigheid zeker in de eerste helft van 
de eeuw nog als conservatieve  spelling bij vl.-particularistische auteurs tegenkomen (vgl. 
BILD., Spraakl. 40 [1826]). De Vlaamsche commissie spelling besloot tot ai, ei, oi i.pl.v. ay, ey, 
oy (MOLEWIJK, a.w. 134).
De gewenschte eenheid werd een feit in de 2de helft van de 19de e. Met de  spelling van DE  
VRIES en  TE WINKEL, ontstond algemeen het systeem dat bij inheemsche of verneder-
landschte woorden in de  spelling van het vocalisme van woorden met oorspr. ogm. î of 
daarmee samengevallen klanken de y overal door de ij werd vervangen en de i het teeken 
voor het laatste bestanddeel in alle tweeklank spellingen werd. De y wordt en blijft dan 
uitsl. nog als teeken in vreemde woorden benut. (In de  spelling van ndl. namen bleef y wel 
voorkomen, zie daarover Dl. VI, 1393-94.)
Halbertsma skriuwt de puntsjes faak ek net. Yn ‘e werjefte fan syn brieven jou ik de y ek as 
ij. Ut in brief fan Halbertsma oan De  Vries (2 maart 1867, argyf WNT) wurdt dúdlik dat Hal-
bertsma sels ek net al te wis is oer de skriuwwize fan ‘e y/ij: ‘Zie hier, Hoog Geachte Vriend, 
mijn antwoord op de vragen van  Te Winkel. Voor de pers schrijf ik steeds in duplo om 
ruimte te heben voor refertes, die hier vele in getal zijn. Met de naauwkeurigheid, die mij 
77 jaren oud, mogelijk was, heb ik hunne plaats aangegeven, maar toch met het vertrouwen 
op het toeverzicht van 2 matadors in het vak, die den druk helpen bezorgen. Laat te  Winkel 
het stuk in de Gids plaatsen, maar met overbrenging van mijne slordige  spelling in de 
zijne, die ook de uwe is. Wilt gij de ij, die tusschen twee syllabes in staan als bloeijen, roeijen 
veranderen in bloeyen, roeyen (y Grec) het zal mij aangenaam zijn.
De Grinzer útjouwers fan Priuwke Lexicon Frisicum A skriuwe krekt ‘de y sûnder stippen […] 
as y en de ij mei stippen as ij’, om’t se tinke dat Halbertsma der in reden foar hân hat om de 
stippen net te skriuwen.
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ôflevering fan it WNT yn 1864. Tresoar bewarret yn Ljouwert sân brieven fan
De Vries oan Halbertsma, fjouwer dêrfan, út de jierren 1852-1854, binne fan nei 
de plannen foar it WNT.
De Vries freget yn syn brief fan 28 febrewaris 1852 (Tresoar 6185 Hs 152) 
om Halbertsma syn tasizzing wat it meiwurkjen oan it wurdboek oanbelan-
get:

Met hooge belangstelling zie ik Uwe toezegging voor ‘t Woordenboek te 
gemoet. Een zoo echt nationaal werk vindt zeker bij U, vooral toejuiching 
en krachtige ondersteuning. Later, als wij aan het echte bewerken gaan, 
komen wij U meer bepaald aan boord klampen (wat zou ik b.v. gaarne de 
Synonymen in Uwe handen zien!), maar voorloopig is ‘t maar om verzamelen 
van woorden te doen, en Uwe belezenheid, Uw takt en Uw smaak zullen 
ons daarbij heerlijk te stade komen. Vergeef ons, dat wij U niets toezonden 
dan zoo’n doode koude circulaire; maar bij de onbeschrijfelijke drukte, 
aan ‘t opzetten van de zaak verbonden, was ‘t letterlijk niet doenlijk, aan 
verdere correspondentie te denken.
Verheug ons s.v.p. spoedig met een verblijdend berigt, en onthoud ons 
vooral Uwe aanmerkingen op ons Verslag niet. Van U, die zelf zooveel 
oefening hebt in lexicographie, kunnen wij van ons plan de nuttigste 
kritiek verwachten.

Halbertsma is blykber al earder frege om syn meiwurking, mar hy hat noch 
net reagearre op De Vries syn fersyk. Syn brief oan De Vries fan 25 april 1852 
is nei alle gedachten in reaksje op in brief fan WNT-redakteur Te Winkel, dy’t 
op 19 april 1852 oan Halbertsma skreau dat de redaksje syn namme noch miste 
op ‘e list fan ‘geleerden en letterkundigen’ dy’t har meiwurking oan it WNT 
tasein ha. Te Winkel nimt lykwols oan dat Halbertsma har syn ‘zoo gewenschte 
medewerking niet zal willen onthouden’ en hy nimt de frijheid om Halbertsma 
‘ten dringendste te verzoeken’ de redaksje ‘spoedig te willen opgeven, in hoeverre 
zij zich vlijen kan, bijdragen van Uwe hand te mogen verwachten’ (Tresoar 6185 Hs 
157).
Ut Halbertsma syn antwurdbrief fan 25 april 1852 wurdt dúdlik dat problemen 
yn ‘e famylje Halbertsma behindere ha om earder te antwurdzjen:

Sedert dien groten ramp met mijnen Petrus, en al de verschrikkelijken om 
zijnen-t wils doorgeworsteld, ben ik traag en besluiteloos geworden. Ook is 
mij datgene, wat mij overbleef, daardoor onverschilliger geworden. Anders 
had ik uwe aller minzaamste Missive vroeger beantwoord.
Welzeker, mijn vriend, beloof ik u mijne húlp voor het Woordenboek, en 
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dat werk voor de Synonymes zoude mij wel bollen312, indien Gij ze mij maar 
wilt op noemen313. Heden schreef mij de Hr Winkel over dit onderwerp, 
met opgave der auteurs, wier bewerking beloofd is; en daaronder vond ik 
da Costa, Wiselius, Staring, ‘s Gravenweert, van der Hoop, Tell, Warschau 
Helmers314. Ik wist niet dat dit autoriteiten voor het Nederlandsch waren.

In de circulaire schrijft hij mij van de van Harens. Zoude Domenij Posthmus 
van Waaxens, mijn vriend, dat niet willen doen? Hij is een zeer goed taalkenner, 
een uitmuntend vriend, en een gloeiende Frisiast. Als hij hoort, dat ik hem 
daarvoor bij u aanbevolen heb, misschien dat hij het doen zal.
Halbertsma fersint him as er seit dat Te Winkel him yn syn brief oer synonimen 
skriuwt. De auteurs ‘wier bewerking beloofd is’, binne de skriuwers dêr’t al 
ekserpeurs foar fûn binne. Hjirûnder komt De Vries syn reaksje op Halbertsma 
syn smeulske opmerking dêroer oan ‘e oarder. 
De circulaire dêr’t Halbertsma it oer hat, is fan Te Winkel mei syn brief meistjoerd315. 
De redaksje fan it WNT (M. de Vries, J. David, L.A. Te Winkel) freget dêryn lju 
dy’t ‘hetzij door de eigenaardige rigting hunner studiën, op gebied van letteren 
en wetenschap, hetzij door hunne bekwaamheid in praktische zaken’ helpe 
kinne en wolle mei it wurdboekwurk. Yn earste ynstânsje wurdt help frege by 
it oanlizzen fan in wurdsamling. Yn ‘e sirkulêre is spesjaal in romte iepenlitten 

312  BOLLEN (V), onz. zw. ww.; bolde, heeft gebold. Aanstaan, bevallen, genoegen doen, 
lijken. Meest onpersoonlijk of met een vnw. tot onderwerp. Thans verouderd, of althans 
slechts hier en daar in de gemeenzame spreektaal. Eene afdoende verklaring van dit alleen 
in het Nnl. voorkomende ww. is nog niet gegeven. Men heeft het willen opvatten als: bol, 
rond maken (zie BOLLEN (IV)), doen zwellen van trots of genoegen (zie DE JAGER, Frequent. 
2, 55 en FRANCK); de bepaling zou dan eigenlijk in den 4den nv. staan. Ook heeft men het 
begrip: bevallen willen afleiden uit dat van: rollen (VERCOULLIE), of uit dat van: rond 
worden; doch hieruit zou zich eer eene beteekenis als: gedijen, gelukken ontwikkeld hebben 
(verg. vlotten, dat zit je glad enz.). Even weinig voldoet HALBERTSMA’S verklaring (Lex. Fris. 
446), volgens welke het eigenlijk zou beteekenen: het is hem naar den bol, naar het hoofd, 
d. i. naar zijn zin. (WNT)
313  Letter is Halbertsma is der oars fan oertsjûge dat der eins hielendal gjin synonimen 
bestean. Van der Schueren bekritisearret er om’t dy ‘de kwade gewoonte der ouden (heeft) 
om in honderden van artikels een aental woorden achter elkander te plaetsen, die elkander 
in betekenis nabijkomen; misschien meende hij wel, dat ze een soort van Synoniemen 
waren, en in de tael bestaen gene Synoniemen dan voor hun, die de tedere overgangen in 
de betekenissen niet weten te onderscheiden’ (Halbertsma 1863a:232). Hielendal konsekwint 
is Halbertsma dêr net yn, want hy seit bygelyks oan ‘e ein fan it artikel ears yn it Lexicon 
Frisicum dat yn ‘e sitearre siswizen en útdrukkings ÆRS oeral ferfongen wurde kin troch gat. 
Halbertsma seit dus ymplisyt dat ears en gat hjir folslein synonym binne. Halbertsma ferwi-
ist yn it Lexicon Frisicum ek wol nei synonimen, hy neamt se dan ek eksplisyt sa.
314  Tell en Warschau binne gjin auteurs. Halbertsma tsjut hjir op wurken fan Van der Hoop.
315  By Tresoar wurde alteast it brief en de sirkulêre yn ien mapke bewarre.
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foar it spesifike fersyk dat de redaksje foar de yndividuele meiwurkers hat. Yn in 
oare hân as dy fan Te Winkel, nei alle gedachten dy fan Matthias de Vries, wurdt 
Halbertsma dêr ‘beleefdelijk’ útnoege ta ‘het excerperen van zoodanigen dichter 
of prozaschrijver, als U zelven wenschelijk zal voorkomen b.v. De werken der 
Van Haren’s, die een byzonder voorwerp van Uwe Studie hebben uitgemaakt’316. 
Halbertsma hâldt yn syn brief de boat ôf, hy wol ha dat syn freon, dûmny Rinse 
Posthumus, frege wurde sil foar dy ekserpearput.
De Vries skriuwt Halbertsma 27 April 1852 al dat er tige op it skik is mei 
Halbertsma syn tasizzing (Tresoar 6185 Hs 152):

Heb dank voor uw welwillend schrijven van eergisteren, en voor de 
belangstelling, door u betoond in de zaak van ‘t Woordenboek. Hoogst 
welkom was mij de toezegging, dat Gij U met de bewerking der Synonymen 
zult willen belasten; een innige wensch dien ik bij het ondernemen der 
Redactie koesterde, is daarmede vervuld, nu dit zoo belangrijk gedeelte 
aan Uwe handen is toevertrouwd. Ik hoop later in de gelegenheid te 
zullen komen, het onderwerp eens mondeling met U te bepraten, en 
omtrent de wijze van uitvoering nadere bepalingen met U vast te stellen. 
Voorloopig zou ik U beleefdelijk verzoeken, door het bijeenbrengen van 
bouwstoffen, het opteekenen van bijeenbehoorende woorden enz., eenige 
voorbereidselen tot den arbeid te willen maken.

De Vries leit yn itselde brief út wat de bedoeling is fan it ekserpearjen fan ‘e 
earder troch Halbertsma leechleine boarnen:

Het spreekt van zelf, dat het nog een geruime tijd zal moeten duren, 
alvorens met de eigenlijke bewerking van ‘t Woordenboek een aanvang 
worde gemaakt. Eerst moet natuurlijk de verzameling der woorden tot 
eene voldoende hoogte gebragt zijn. Daartoe moeten allereerst onze 
auteurs geëxcerpeerd, niet om tot autoriteit te dienen (gelijk Gij schijnt 
te vermoeden) - ik erken geen autoriteit in de taal dan de stem der natie 
alleen -, maar slechts om op te zamelen wat zij goed of kwaad bevatten; ‘t 
goede om in ‘t Woordenboek op te nemen en te behandelen, ‘t kwade om 
in ‘t aanhangsel er tegen te waarschuwen. Vandaar b.v. dat ook Helmers, 
vd Hoop, ‘Gravenweert enz. niet uitgesloten mogen worden. Zij zullen 
voor no 2 rijke bijdragen leveren!317

Halbertsma hat noch hyltyd net tasein dat er it wurk fan ‘e Van Haren’s 
ekserpearje sil, dat De Vries weaget noch in skot:

316  Halbertsma syn Het geslacht der Van Haren’s. Fragmenten is ferskynd yn 1829.
317  De neamde skriuwers binne yndie allegear opnaam yn ‘e boarnelist fan it WNT.
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Voor dat excerperen nu der meeste auteurs hebben wij veel hulp van 
velen noodig. Zoo we U uitnoodigden, de Van Harens op U te nemen, het 
was omdat zij steeds een bijzonder voorwerp van Uwe studie hebben 
uitgemaakt. Veel moeite kan ‘t U niet kosten, en ‘t zal U, dunkt mij, wel 
interesseren, dat van de Van Harens naar behooren partij getrokken 
worde318. Eilieve, zoo ‘t U niet te veel is, weiger het ons niet: als niet ieder 
bevoegde althans één auteur op zich neemt, komen wij nooit klaar. Ds 
Posthumus (te ??) is ons, helaas! niet genoeg bekend, om ZE. te durven 
lastig vallen, en in allen gevalle zagen wij de Van Harens liefst door 
niemand anders dan door U bewerkt.

Halbertsma hat dêr lykwols net gefoelich foar west, want De Vries skriuwt him 
op 3-10-1854 (Tresoar 6185Hs 152) dat it him lang om let slagge is ‘om de beide 
Van Haren’s door eene bevoegde hand voor ‘t Woordenboek geëxcerpeerd te 
krijgen.’ N. Beets út Utert hat him ree ferklearre om dy put op him te nimmen. 
Der is lykwols noch al in probleem, dêr’t De Vries Halbertsma syn rie by 
freget:

Maar nu rijst de vraag, welke editie te gebruiken, vooral van den Friso en 
de Geuzen. Zal men zich bedienen van de latere bewerking, zoo als zij b.v. 
voorkomt in de uitgave van 6 deeltjes, van mijn Oom Jeronimo319? Of zal 
men de oorspronkelijke Redactie gebruiken, den Friso uit den druk van 
1741, de Geuzen uit dien van 1769 (Aan het Vaderland) [...] Ik sta in twijfel, wat te 
kiezen, maar hel toch over tot het eerste, het gebruiken der later bewerking. 
Gaarne stem ik toe, dat vooral de Friso veel bij die bewerking verloren 
heeft (in Uwe “Fragmenten” is dat duidelijk aangetoond), maar hier geldt 
het, dunkt mij, niet zoozeer de dichterlijke waarde der beide werken, maar 
hunne taalkundige zuiverheid, die toch wel bij de nadere Redactie gewonnen 
heeft; terwijl ook de Geuzen in die latere bewerking vrij wat uitgebreid zijn, 
en dus daaruit voor ons woordenboek vollediger geëxcerpeerd kunnen 
worden. Voor aesthetisch genot zou ik zeggen: lees de oorspronkelijke, 
ruwe maar echte hand van den dichter. Maar voor ‘t excerpt ten behoeve 
van een Woordenboek is ‘t misschien beter te zeggen: neem de latere, meer 
volledige en in taal althans wel beschaafdere bewerking.
Ik wenschte echter, om den hoogen prijs, dien ik aan de Van Haren’s, ook 
voor ‘t Woordenboek, hecht, dit punt niet te beslissen, zonder Uw gevoelen 
daaromtrent te kennen, daar wel niemand in de Van-Haren-quaestie zoo 

318  De sykopdracht ‘Haren <EN> Geuzen’ op de CD-rom fan it WNT smiet hast 500 
foarkommens op, ‘Haren <EN> Friso’ bleau krekt ûnder de 90 stykjen.
319  Mr. Jeronimo de Vries (1776-1853), soan fan Gerrit de Vries, dêr’t Halbertsma yn syn 
Amsterdamske tiid geregeld by oer de flier kaam. 
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doorkneed is als Gij. Vergun mij dus, U beleefdelijk te verzoeken, mij op 
dit punt met Uwe inlichting en Uw advies te willen bijstaan. Van iederen 
verderen wenk, om aan de Van Harens in onze Verzameling op de beste 
wijze regt te laten wedervaren, zal door ons met dankbaarheid gebruik 
worden gemaakt.

Halbertsma giet yn syn antwurd oan De Vries fan 4 oktober 1854 (argyf WNT) 
wiidweidich yn op ‘e fraach oer de Van Harens. Hy stimt it De Vries folslein 
mei dat de lêste edysjes fan it wurk fan ‘e Van Harens brûkt wurde moatte:

1° Omdat die vorm, hij zij dan beter of minder dan de vroegeren, de vorm 
is, aan wien zij bij latere en naauwkeurige bewerking de voorkeur gaven, 
die dus als de waar door hun goedgekeurde vorm hunner gedachten, 
als de taal der van Harens, moet aangemerkt worden, en 2° omdat het 
woordenboek, gelijk Gij terecht aanmerkt niet is een toets van dichterlijke 
waarde, maar een exposé van den staat der taal in den mond haren 
hoofdorganen. Gij weet, dat de 4° de laatste editie der Friso en die van 
1776 de laatste der Geuzen is. Gij moet Beets vooral waarschuwen, dat hij 
de editie van Oom Jeroon, die van fouten wemelt, niet gebruikt, maar de 
oorspronkelijke uitgaven.
Wanneer ik zeg, dat de laatste editien in het Woordenb. moeten gevolgd 
worden, zo betreft dit alleen, wat in de vroegere reeds aanwezig was. Maar 
wanneer Onno goed heeft gevonden om in de editie van 1776 heerlijke 
passages weg te laten, die er in die van 1769, of 1772 aanwezig zijn, dan 
behoren 69 en 72 voor die passages geconsuleerd te worden.

Fan Ono Zwier van Haren binne, njonken oar wurk, úteinlik De Geuzen fan 
1769 en dy fan 1776 op ‘e boarnelist fan it WNT telâne kaam. Friso, fan W. van 
Haren, is de earste edysje fan 1741 fan brûkt foar it WNT, ‘aangehaald als V. 
HAREN, Friso; bij verschil van lezing ook wel naar de latere uitg., Amst., 1758.’ 
De redaksje fan it WNT hat, nettsjinsteande de warskôging fan Halbertsma, de 
útjefte fan Jeronimo de Vries al brûkt. 
Halbertsma en De Vries ha mekoar op it kongres yn Utert troffen en De Vries 
wie yn syn brief fan 3 oktober 1854 benijd ‘of de zaak van het Woordenboek, zoo 
als Gij ze door mij hebt horen uiteenzetten, U eenig vertrouwen inboezemt’ en 
hy freget Halbertsma har syn ‘aanmerkingen, bedenkingen en teregtwijzingen’ 
net te ûnthâlden. Hy kin gerêst wêze. It wurdboek dat De Vries cs. foar eagen 
stiet, sjocht Halbertsma ‘heel wel licht in [...]. Ik zoude haast zeggen, dat het goed 
geluk der Ned. taal thans eene vereniging van menschen heeft bijeengebragt, 
die wat ieders taak betreft en zijne berekendheid daarvoor, als een trek van de 
100000 uit de loterij moet gehouden worden. Nu of nooit! Niets dan de amor 
perfectionis kan dit werk het uitkomen te beletten.’
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Op 11 febrewaris 1867, de earste ôfleverings binne dan al ferskynd, is Halbertsma 
noch hyltyd entûsjast oer it WNT. Hy skriuwt oan De Vries:

Van tijd tot tijd lees ik een artikel in uw Woordenboek, en bij elk artikel 
moet ik tot mijne grote vreugde zeggen, dimidium operis qui bene cepit 
habet320. Het begin, zo als ‘t daar ligt, zoude uwen naam onsterfelijk 
maken. De talloze moeilijkheden aan zulk een reuzenwerk verbonden 
kent hij alleen, die ook een Lexicon maakt; hij alleen is een goed en billijk 
recensent; hij alleen vindt verschoning, waar anderen scherp berispen. 

Halbertsma komplimintearret De Vries mei syn kar fan boarnen. Ut ‘e styl fan 
sokken as 

Juffrouw Wolf [...] zal de nakomelingschap noch over twee eeuwen 
volkomen weten, hoe wij met elkander hebben gesproken. Voor hun en 
de zeer weinigen, die hun gelijken, geef ik u den ganschen troep onzer 
hedendaagsche would be genien, zo in dicht als prosa, gene sent. Dezen 
geven een geheel valsch denkbeeld van den genius onzer taal; hunne 
gewrongene phraseologie, hunne gepronkte flauwiteiten en lafheden, 
hunne gemaakte pathos, sluiten natuur als eene plompe boerin buiten, 
en vinden geen anderen grondslag, dan hunne pedante door het domme 
publiek bewierookte wansmaak. De keuze is moeilijk; Het summum zoude 
zijn, dat elk citaat, terwijl het de zegswijze exemplificeerde, eene edele 
waarheid of geestigheid in hield van een edelen schrijver. Het Lexicon 
van Johnson is in menig opzicht een model, hoe een Lexicon niet moet 
zijn; maar honderden zijner citaten zijn met dat doel gekozen, en daartoe 
was hij in staat, omdat hij alle uitmuntende schrijvers zelf had gelezen, en 
met zijnen klassieken en gezuiverden smaak ook zelf had uitgekozen.

Halbertsma syn eigen wurdboek, it Lexicon Frisicum, is in selsbekostige 
ienmansûndernimmen. Soks hat syn foardielen, skriuwt Halbertsma op 2 
maart 1867 oan M. de Vries (argyf WNT):

[...] niemand ziet mij op de vingeren, of ik goed of gebrekkig werk, of 
ik ijverig of lui ben. Ik heb dus nooit gedacht of kunnen denken aan de 
zwarigheden, die u drukken, en die waarlijk bij den beulen arbeid, dien 
Gij u getroost, ontmoedigend zijn. Ik weet niet wat Gij er aan verdient, en 
ik wil ‘t ook niet weten; want ‘t raakt mij niets, maar al was ‘t een tonne 
gouds, zoude dat rasphuiswerk, het welk voor uwen dood geen einde 

320  Een goed begin is het halve werk, letterlijk: Wie goed begonnen is (lees coepit) met 
het werk, heeft het in zijn macht.
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neemt, nog lang niet betaald zijn. Uw ongeluk is eigenlijk, dat niemand 
van die ongeduldige grote en kleine heeren ooit een enkele kolom in uw 
Lexicon hebben geschreven [...]. 
Ik heb 760 fijn gedrukte kolommen 8° van mijn Lexicon gedrukt, en wat 
ik vandaag afkrijg ligt morgen op de pers, omdat ik een man van één dag 
ben. Ik geef ‘t eerste deel nog niet uit, omdat ik dan in uw geval koom; 
men begint te dreinen om het 2de deel, en koomt dat niet spoedig genoeg, 
dan brengen de boekensmouzen uw onvoltooid werk in den handel 
waarvoor ik vriendelijk bedank!

Op it fjirde Nederlandsch Letterkundig Congres, yn Utert, docht De Vries op 
22 september 1854 ferslach fan ‘e wurksumheden om it WNT hinne. Hy komt 
dêryn û.o. op Halbertsma syn tasizzing om de synonimen foar syn rekken te 
nimmen. De Vries praat yn ‘e dantiid, dat it liket oannimlik dat Halbertsma 
yn 1854 noch net mei dat wurk út ein set is321. De earder neamde datearring yn 
poatlead op Tresoar 127 Hs, dy’t it op 1856 set, soe dus wol sa’n bytsje útkomme 
kinne:

Nog ééne toezegging moet ik vermelden, ons gedaan door een man, 
wiens naam wij ongaarne op de lijst onzer medewerkers zouden 
missen, door Dr. j.h. halbertsma te Deventer. Zij betreft echter niet de 
tegenwoordige verzameling der woorden, maar de aanstaande bewerking. 
Dr. halbertsma heeft ons zijne hulp beloofd voor de bepaling en 
omschrijving van de juiste beteekenis der zinverwante woorden, en zal 
dit gedeelte onzer taak helpen voorbereiden, terwijl de Redactie nog met 
verzamelen voortgaat. Hoe grooter het gewigt is, dat wij, in het belang 
der wetenschappelijke waarde van het Woordenboek, aan eene degelijke 
bewerking der synonymen hechten; hoe meer wij gevoelen, hoeveel kennis 
van taal en stijl, hoeveel scherpzinnig oordeel, hoeveel fijne takt, voor die 
taak wordt vereischt: des te inniger verheugen wij ons in de aanwinst van 
den geeerden medewerker, van wien wij ons voor het innerlijke gehalte 
van onzen arbeid het beste mogen voorspellen (De Vries 1854:42).

Ut de korrespondinsje tusken Halbertsma en De Vries docht net bliken dat 
Halbertsma aktyf oan it WNT meiwurke hat. It ekserpearjen fan it wurk fan de 
Van Harens, dêr’t er foar frege wie, is úteinlik troch Beets dien. De behanneling 
fan ‘e synonimen wurde wy neat oars oer gewaar as dat Halbertsma taseit dat 

321  Bakhuizen van den Brink (1876:453) ynterpretearre dat yn 1854 oars: ‘Sommigen zitten 
misschien nog achter de schermen, die eerlang, even als dr. Halbertsma en met hetzelfde 
regt, de hand zullen slaan aan de hoofdrol maar ook de moeijelijkste rol der redactie: de 
bepaling van de zin der woorden.’
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er dat wol dwaan wol. Nearne wurdt neamd dat er dêr echt mei oan ‘e gong 
is, nearne hearre wy fan stikken oer synonimen dy’t troch Halbertsma nei De 
Vries opstjoerd binne.

16.5 De Inleiding fan it WNT (1882)
It plak by útstek om lju te betankjen foar wat se út ‘e wei set ha foar in beskate 
publikaasje is it foaropwurd dêrfan. Wy fine yn De Vries syn ‘Inleiding’ op it 
WNT op siden XI-XII yndie in ferwizing nei Halbertsma. It is dan 1850, en de 
opset fan it wurdboek moat noch oer kediisd wurde:

In het Tweede Congres, in 1850 te Amsterdam gehouden, stond de 
zaak van het Woordenboek op den voorgrond, en lokte eene levendige 
beraadslaging uit [...]. Bormans, David, van Duyse, de Jager droegen 
hunne verslagen voor; Halbertsma, Des Amorie van der Hoeven, 
Alberdingk Thijm namen deel aan de debatten [...]. 

It kongres dêr’t it hjir om giet is it Tweede Nederlandsch Letterkundig Congres. 
Halbertsma wie nei oanlieding fan it earste kongres yn 1849 te Gent, dêr’t er 
nammers sels net wie, wol frege om in ferslach, mar dat hat er dus net makke. 
Halbertsma syn bydrage oan it kongres komt hjirûnder oan ‘e oarder. Eefkes 
fierderop yn ‘e Inleiding (p. XXIX) komme we de namme Halbertsma wer tsjin, 
no as ien fan ‘e lju dy’t de redaksje geregeld holpen ha mei spesjalistyske 
terminology:

Bij de verklaring van benamingen uit verschillende vakken van 
wetenschap en practijk, die buiten het bereik onzer studie lagen, kon 
alleen de voorlichting van deskundigen ons voor dwalingen behoeden. 
Eene vaste en geregelde medewerking was hier noodig, om altijd een 
afdoend antwoord te bekomen op de vragen die ons verlegen deden 
staan. [...] Een aantal landgenooten van naam, allen mannen van gezag 
in hun vak, hebben zich steeds bereid betoond, ons met hunne kunde en 
ervaring ter zijde te staan. Met aandoening breng ik de hulde van onzen 
dank aan de nagedachtenis van F.Z. Ermerins, H.J. Halbertsma, [...].’

Frjemdernôch binne Halbertsma syn foarletters omdraaid. Tempelaars (1998) 
hie dat op oare plakken ek al synjalearre. Hy jout in seleksje fan eksterne 
meiwurkers oan it WNT. Tempelaars (1998:108) fertelt dat Matthias de Vries, 
inisjator en haadredakteur fan it WNT, Joast Halbertsma fia in spesjaal foar dat 
doel makke formulier om ynljochtings frege oer it wurd aaneengroeiing. Der is 
Tempelaars al wat frjemds opfallen (noat 14, s. 108): 

De initialen van Halbertsma zijn J.H. […] Curieus is dat De Vries zijn brief 
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richt aan H.J. Halbertsma en curieuzer is nog dat Halbertsma zelf in zijn 
handtekening deze volgorde ook aanhoudt.

Tempelaars hat my yndertiid belle oer de betizing oer de inisjalen, dy’t 
opmurken wie troch in tûke lêzer fan ‘e printkladden. Tempelaars kaam my 
wat oer it mad mei syn telefoantsje, dêr’t er eins ek dalik beskie op ha moast. 
Hoe’t it omdraaien fan ‘e inisjalen te ferklearjen wie, wist ik sa gau ek net, mar 
ik ha him al sein dat it my raar ta like at it Joast net wêze soe. De delslach fan 
dat petear is sa yn ‘e earder oanhelle noat bedarre: 

Toch moet het om een en dezelfde persoon gaan. Dat werd desgevraagd 
bevestigd door Halbertsma-kenner Anne Dykstra van de Fryske Akademy. 
Hoe de initialen H.J. te verklaren zijn, is ook hem een raadsel.

Doe’t ik letter yn Leien de mysterieuze hantekening mei eigen eagen seach, wie 
it riedsel gau oplost. De hân fan skriuwen wie wol sa oars as dy’t ik fan Joast 
koe, dat it wol wis wie dat it om in oarenien gean moast. Wat in Halbertsma-
kenner hie der fansels earder op sinne moatten dat Joast syn soan Hidde 
Justus heechlearaar/medikus te Leien wie. It medyske wurd aaneengroeiing322, 
dêr’t ynformaasje oer frege waard, makket nammerste oannimliker dat De 
Vries hjirre mei Hidde korrespondearre en net mei Joast. De lêste twifel wurdt 
wol weinaam troch De Vries (1862:36), dy’t ‘een aantal landgenooten van naam, 
alleen mannen van gezag in wetenschap of praktijk’ neamt, dy’t ree wienen 
om de WNT-redaksje by te stean. Ien fan harren is H.J. Halbertsma, dy’t as 
spesjaliteit ‘ontleedkunde’ hat. Yn De Vries (1865:10) wurdt H.J. Halbertsma 
nochris neamd as ien fan ‘e lju dy’t de redaksje ‘met de rijkdom hunner kennis’ 
bystien ha. Sadwaande befettet it wurdboek neffens De Vries ‘veel goeds [...], dat 
wij aan anderen te danken hadden.’
De WNT-redaksje stjoerde nei potinsjele meiwurkers, dy’t fanwegen har 
kundichheden op in beskaat mêd frege waarden, in fersyk om yn ‘e takomst 
fragen fan ‘e redaksje te beantwurdzjen. De lju waard fersocht om in ûndertekene 
ferklearring oangeande har reewilligens werom te stjoeren. By it WNT binne 21 
fan sokke ferklearringen út ‘e begjintiid fan it wurdboek weromfûn. Ien dêrfan 
is ûndertekene troch H.J. Halbertsma. Tempelaars (1998:126) nimt wer, en wer 
te’n ûnrjochte, oan dat it om in fersin giet, dat hy rekkenet Joast by de earste 
meiwurkers fan it WNT. It is dúdlik dat sawol de boarnen dêr’t Tempelaars 
(1998) op te seil giet as de ynlieding fan De Vries Hidde Justus Halbertsma 
oanwize as meiwurker oan it WNT en net Joast Hiddes. In konkrete oanwizing 
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foar it feit dat Joast Halbertsma bydragen levere ha soe oan it WNT smyt De 
Vries syn ‘Inleiding’ net op. 

16.6 Ta beslút
Kalma syn ûnderstelling dat Joast Hiddes Halbertsma aktyf bydragen levere 
hat oan it WNT, liket net troch de feiten stipe te wurden. De beide hânskriften 
dêr’t er nei ferwiist, binne te ûnsystematysk en foarriedich om as serieus 
foarwurk foar it WNT beskôge wurde te kinnen. Dat Halbertsma wol tige syn 
niget hie oan it WNT en der mei oer neitinke woe, docht bliken út ‘e ferslaggen 
fan ‘e Nederlandsche Letterkundige Congressen. Hoewol’t út de korrespondinsje 
tusken Halbertsma en De Vries wol nei foaren ta komt dat der oerienstimming 
is oer it leverjen fan synonimeferklearrings troch Halbertsma, blykt net dat 
Halbertsma dy ek wier bydroegen hat. Halbertsma syn belutsenens by it WNT 
wurdt ek yn ‘e korrespondinsje wol wer dúdlik. It bliuwt lykwols by goerie en 
advizen. Yn De Vries syn ynlieding op it WNT, dêr’t alderhanne lju yn betanke 
wurde foar har meiwurking, komme wy de namme fan Joast Halbertsma net 
tsjin as ien fan ‘e meiwurkers. Wol dy fan syn soan Hidde. Ik ha oantoand 
dat it hjir net om in fersin fan De Vries giet. De konklúzje mei wêze dat Joast 
Hiddes Halbertsma net aktyf meiwurker oan it WNT west hat. Dy konklúzje 
wurdt stipe troch it beskieden plak dat Halbertsma ynnimt yn ‘e registers fan 
twa boeken dêr’t gâns fan ‘e skiednis fan it WNT yn oeral helle wurdt. Van 
Sterkenburg (1992) hat Halbertsma ien kear yn it register te stean, yn relaasje 
ta it motto foaryn it WNT. Heyvaart-en-dy (1998) neame Joast Halbertsma trije 
kear, twa kear by fersin, en ien kear yn ferbân mei in wurdboekartikel dêr’t it 
Lexicon Frisicum yn oanhelle wurdt. 
Wjerspegelet Halbertsma him dan allinnich mar yn it motto foar yn it WNT? 
Perfoarst net. De Vries (1860:15) meldt dat er yn ‘e samling literatuer dy’t er 
oanlein hat foar it wurdboek ek wurk fan Halbertsma hat, ‘ter opheldering van 
den gewestelijken taalschat van Friesland [...] en Overijsel.’ De WNT-redaksje 
hat dêr wiidweidich gebrûk fan makke. De elektroanyske ferzje fan it WNT 
telt 50 kear it Lexicon Frisicum as boarne en de namme Joast Halbertsma komt 
dêrnjonken noch 280 kear foar. Halbertsma syn ynfloed op en syn bydragen 
oan it WNT ha dus yndirekt west.
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