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17 Balans

Joost Hiddes Halbertsma schreef zijn woordenboek uitdrukkelijk niet voor 
de Friese bevolking. Toch wordt hij gezien als de founding father van de 
lexicografie van het moderne Fries. Daar valt wat voor te zeggen, want zijn 
postuum uitgegeven Lexicon Frisicum (1872) heeft uiteindelijk geleid tot het 
wetenschappelijke Wurdboek fan de Fryske taal (1984-2011)323 van de Fryske 
Akademy, en daarmee tot allerlei andere woordenboeken die bij de Fryske 
Akademy zijn verschenen. Dankbaarheid is dus op zijn plaats. Bewondering 
voor Halbertsma’s pionierswerk past ons ook. Die bewondering heeft hij 
zeker ook gekregen. Buma (1969a:107) bekijkt verbaasd de grote ‘taelskat’ die 
Halbertsma in zijn ééntje verzameld heeft. Brouwer (1941:23) betreurt het dat 
het Lexicon Frisicum onvoltooid is gebleven en spreekt zijn waardering voor het 
Lexicon Frisicum uit ondanks de (gemakkelijke) kritiek die er volgens hem op te 
leveren is. Kritiek is inderdaad mogelijk, en die is ook ruimschoots geleverd. 
Jongsma (1933) is zelfs zo negatief in zijn beoordeling van het Lexicon Frisicum, 
dat het hem niet gespeten zou hebben wanneer het helemaal niet verschenen 
zou zijn. Halbertsma’s zoon Tjalling, de uitgever van het woordenboek van zijn 
vader, introduceert het Lexicon Frisicicum in een tamelijk kritisch voorwoord. 
Veel van zijn kritiek is terecht en veel van wat hij te berde brengt, komt in 
latere kritieken terug. 
Tjallings kritiek betreft vooral het feit dat Halbertsma geen duidelijk plan had 
voor zijn woordenboek en hij noemt de opzet van het werk veel te ambitieus. Wat 
dat laatste betreft, doelt Tjalling op Halbertsma’s (mislukte) streven alle Fries 
van alle tijden in het Lexicon Frisicum op te nemen en daarnaast zijn voornemen 
om etymologieën te geven en de verwantschap van de Friese woorden met die 
in de andere (Germaanse) talen te laten zien. Ook op Halbertsma’s manier 
van etymologiseren heeft hij kritiek. Het ontbreken van een vastomlijnd 
plan, en als impliciet gevolg daarvan het steeds maar opnieuw ordenen en 
redigeren van het materiaal, wijst hij als twee belangrijke oorzaken aan voor 
de trage voortgang van het werk aan het Lexicon Frisicum. Tjalling heeft niet 
alleen kritiek op de keuze voor het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum, 
maar ook op de kwaliteit van zijn vaders Latijn. Hij zou gelijk kunnen hebben, 
wanneer hij zegt dat het gebruik van het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en 

323  Het WFT is nu online beschikbaar op http://gtb.inl.nl en het bevat bijna alle materiaal 
uit het Lexicon Frisicum.

ba l ans



290 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

moeite heeft gekost. Dit zou onder andere kunnen verklaren dat het Lexicon 
Frisicum een torso is gebleven, ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft 
gewerkt. Gezien zijn internationale doelgroep had Halbertsma echter niet 
echt een alternatief voor het Latijn. Grimm achtte zelfs het Duits niet geschikt 
voor een internationaal publiek. Het is daarom begrijpelijk dat Halbertsma 
het Nederlands voor zijn woordenboek afwees en voor het Latijn koos.
Tjalling wordt zowel door tijdgenoten als door laat-negentiende eeuwers 
gesteund in zijn kritiek op zijn vaders keus voor het Latijn als metataal van 
het woordenboek. Sommige kritiekpunten vinden we ook terug bij twintigste-
eeuwse beschouwers van het woordenboek. 
Halbertsma was zich ervan bewust dat het Latijn bij de betekenisomschrijvingen 
van Friese woorden voor problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek 
zelf doet hij er echter niet altijd alles aan om door het Latijn veroorzaakte 
problemen voor de gebruiker te vermijden. Hij gaat bij het beschrijven van 
betekenissen in het Lexicon Frisicum niet volgens een vast stramien te werk. Wel 
past Halbertsma bij het verklaren van de betekenis van de lemmata allerhande 
op zichzelf nuttige methoden toe, maar enige systematiek ontbreekt.
Gezien Halbertsma’s ideeën over etymologie en het belang dat hij hecht aan 
de etymologie in een door hem voorgesteld nieuw Nederlands woordenboek, 
mag men verwachten dat in het Lexicon Frisicum veel werk gemaakt wordt 
van het bepalen van de oorsprong en de geschiedenis van de woorden. In 
een aantal artikelen is dat ook zeker het geval. Het lijkt hem in het Lexicon 
Frisicum vaak te gaan om de inhoudelijke samenhang tussen de betekenissen 
in het Fries, de dialecten en historische variëteiten van het Fries en andere 
Germaanse en Indogermaanse talen. Maar het moet gezegd worden dat 
hij dit bij lange na niet zo consequent, duidelijk en uitgebreid doet als 
Grimm in het Deutsches Wörterbuch. De etymologische component is in veel 
artikelen vaak heel beperkt. In die gevallen is het niet vol te houden dat de 
betekenisomschrijvingen ondergeschikt zijn aan, of in dienst staan van, de 
etymologische en taalhistorische uitgangspunten van het woordenboek. In 
etymologisch ‘magere’ artikelen maakt Halbertsma ter compensatie niet meer 
werk van de betekenisomschrijvingen. Ook hier volstaat hij vaak met het geven 
van Latijnse heteroniemendefinities, waardoor hij zijn gebruikers regelmatig 
in de kou laat staan. Zijn critici hebben een punt met hun aanmerkingen op 
de metataal en de gevolgen daarvan voor de betekenisomschrijvingen, ook 
al hebben ze zich wellicht te weinig rekenschap gegeven van het feit dat het 
Lexicon Frisicum meer een etymologisch, taalhistorisch woordenboek is dan 
een betekeniswoordenboek.
Halbertsma zag zichzelf als iemand die het nieuwe etymologische licht 
had gezien dat in de negentiende eeuw was gaan schijnen. Desondanks 
kwam er dadelijk bij het verschijnen van het Lexicon Frisicum kritiek op zijn 
onsystematische en speculatieve manier van etymologiseren. Op zichzelf was 



291

dat niet zo vreemd. De etymologie in de eerste helft van de negentiende eeuw 
had nu eenmaal vaak een speculatief-radend karakter (Feitsma 1997c:143).
Halbertsma heeft in zijn woordenboek in ieder geval wel laten zien dat hij 
op de hoogte was van de Germaanse klankverschuiving, ook al presenteert 
hij die niet op een systematische manier. Feitsma (1997c:144) meent dan 
ook terecht dat de gedachte dat Halbertsma ‘niet doordrongen’ was van de 
betekenis van Grimms historisch-vergelijkende methode door de feiten 
wordt tegengesproken. Al moet gezegd worden dat in het Lexicon Frisicum 
ook klankverschuivingen worden gepresenteerd die tegen de ‘regels’ van de 
Germaanse klankverschuiving ingaan.
Halbertsma is zeker geslaagd in zijn opzet om met zijn woordenboek een 
bijdrage te leveren aan de etymologische kennis van de Germaanse talen, al 
was het alleen maar omdat hij in de interne en de externe etymologie zoveel 
Germaanse varianten op een rij heeft gezet. Hij wilde ook aantonen dat het 
Fries onmisbaar was voor de etymologie van de Germaanse talen. Omdat 
hij niet concreet aangeeft waar hij bestaande etymologieën verbetert, is het 
moeilijk om vast te stellen of, en hoe, hij inderdaad, zoals hij aankondigde, 
‘misslagen’ van collega’s heeft hersteld.
Voor het moderne Fries was Halbertsma voor het grootste deel afhankelijk 
van zijn eigen veldwerk. Het is duidelijk dat hij zijn veldwerk uiterst serieus 
heeft opgevat en met zorg zijn informanten heeft geselecteerd. Zijn methode 
doet bepaald modern aan. Al heel vroeg in zijn taalkundige en lexicografische 
loopbaan heeft hij problemen en gevaren gesignaleerd waarvoor Béjoint nog 
in 1983 moderne veldwerkers waarschuwt, en Labovs beroemde ‘observer’s 
paradox’ wordt in feite al in 1862 door Halbertsma beschreven.
Voor het Oud-, Middel-, Noord- en Oost-Fries moest Halbertsma zich baseren 
op lexicografische beschrijvingen en tekstuitgaven. Helaas heeft hij niet al het 
beschikbare materiaal opgenomen in zijn woordenboek. Alleen daarom al kan 
zijn plan om in het Lexicon Frisicum de complete Friese woordenschat te geven 
als mislukt worden beschouwd. Het is de vraag of Halbertsma dat uiteindelijk 
ook echt heeft nagestreefd, hij moet al gauw het onmogelijke van zijn missie 
hebben ingezien.
Uit een vergelijking tussen de bronnen en het Lexicon Frisicum blijkt dat 
Halbertsma een slordig citeerder is, terwijl hij zelf juist zegt dat hij respect 
voor zijn bronnen heeft. Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum zo vaak niet aan 
zijn bronnen, dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit het 
woordenboek te citeren. Ook worden in het Lexicon Frisicum bronnen vaak niet, 
of onduidelijk, aangegeven. Dit maakt dat het Lexicon Frisicum lang niet altijd 
aan de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid voldoet.
Halbertsma beschouwde het ene woord niet als beter of slechter dan het 
andere. Hij was dan ook een principieel voorstander van het opnemen van 
obsceen taalgebruik in woordenboeken. Het Lexicon Frisicum bevat een relatief 
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grote verzameling seksualia. Jammer genoeg geeft hij de lezer erg weinig 
informatie over de mate van aanstootgevendheid van het seksuele taalgebruik. 
Halbertsma komt uit zijn woordenboek naar voren als iemand met een 
interesse in seksualia die zowel een persoonlijke als een lexicografisch-
taalkundige achtergrond heeft. Hoe dat ook mag zijn, hij heeft er wel voor 
gezorgd dat er een schat aan seksueel taalgebruik is vastgelegd.
We vinden in het Lexicon Frisicum voor de lemmata, net als bij Weiland (1805), 
tien woordsoorten terug.Daarnaast komen we in het Lexicon Frisicum nog labels 
voor telwoord en eigennaam tegen. Met het label terminatio duidt Halbertsma 
woordvormende uitgangen aan. Over het algemeen kunnen we zeggen dat 
hij bij het toekennen van grammaticale labels in het Lexicon Frisicum niet 
systematisch te werk is gegaan. Die conclusie kunnen we ook trekken voor de 
paradigmavormen die Halbertsma bij sommige lemmata geeft.
Tjalling is in zijn voorwoord wel positief over de voorbeelden en citaten in 
het woordenboek, maar ook daarop is kritiek mogelijk. Het is duidelijk dat 
citaten, in welke vorm dan ook, niet de ziel van het Lexicon Frisicum vormen. 
Halbertsma is er blijkbaar niet op uit geweest om overal waar dat kon de 
verschillende lemmata in een min of meer natuurlijke context weer te geven. 
Meer dan eens heeft hij zelfs geen gebruik gemaakt van citaten die hij op 
een presenteerblaadje kreeg aangeboden, bijvoorbeeld in Von Richthofens 
Altfriesisches Wörterbuch. Bij modern Friese lemmata heeft hij niet de moeite 
genomen om overal een poëem bij te bedenken. Tegelijkertijd verschijnen 
in veel artikelen voorbeelden en citaten in een andere taal dan die van het 
lemma. Strikt genomen zijn dat geen lexicografische voorbeelden. Dit geldt 
ook voor al die voorbeeldzinnen waarin Halbertsma al associërend afdwaalt 
van het betreffende lemma. 
Hoewel hij ten aanzien van andere woordenboeken laat zien dat hij duidelijke 
denkbeelden over de functie van voorbeelden en citaten heeft, blijft het 
onduidelijk wat hij daarmee in zijn eigen woordenboek wilde. Hij geeft in 
ieder geval vaak te weinig voorbeelden en citaten om de betekenisnuances van 
de lemmata duidelijk te maken.
Halbertsma mag dan met het Lexicon Frisicum een etymologisch doel voor 
ogen hebben gehad, een echt etymologisch woordenboek heeft hij niet 
geschreven. De macrostructuur bevat daarvoor teveel doorzichtige afleidingen 
en samenstellingen, en in een zuiver etymologisch woordenboek zou voor 
veel van zijn poëmen en citaten geen plaats zijn geweest, omdat ze voor de 
etymologie van het lemma niet relevant zijn.
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. 
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Halbertsma is niet te spreken over de plaats van het Fries in de internationale 
taalkunde. 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.
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. Halbertsma heeft zijn doel blijkbaar 
niet altijd even duidelijk voor ogen gehad. Hij verzuimt 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 meer gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid om het Fries en het Engels tegenover het 
Nederlands en het Duits te plaatsen. 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 ook 
bij het aantonen van de Fries-Engelse verwantschap niet systematisch te werk 
gegaan.
Bank (1990) en Leerssen (1999) beschouwen negentiende-eeuwse woordenboeken 
zonder voorbehoud als uitingen van cultureel nationalisme. Er zijn echter een 
aantal redenen om die opvatting voor het Lexicon Frisicum niet zonder meer 
over te nemen. Ten eerste is er het feit dat de (gewone) Friezen niet tot de 
doelgroep van het Lexicon Frisicum behoren en ten tweede passen Halbertsma’s 
opvatting over spelling en de gevolgen daarvan voor zijn woordenboek niet in 
de sterke neiging tot taalstandaardisering in de negentiende eeuw. Dit geldt 
ook voor zijn standpunt ten aanzien van taalpurisme. Dit alles neemt niet weg 
dat het Lexicon Frisicum inhoudelijk op veel gebieden zonder problemen als een 
uiting van cultureel nationalisme kan worden gezien. In het Lexicon Frisicum 
wordt immers ruim aandacht geschonken aan de rijke geschiedenis en de 
cultuur van Friesland. Uit voorbeeldzinnen blijkt daarnaast dat Halbertsma 
zijn woordenboek als Fries en vanuit Friesland heeft geschreven. In andere 
voorbeeldzinnen komt bovendien Halbertsma’s romantische idealisering van 
de Friezen en hun karakter duidelijk naar voren. We kunnen Halbertsma’s 
Lexicon Frisicum daarom een uiting van cultureel nationalisme noemen omdat 
de cultureel-nationalistische elementen erin overheersen, maar niet op grond 
van het feit dat het een woordenboek is.
Tjalling wijst in het Lexicon Frisicum nog meer tekortkomingen aan, zoals 
het ontbreken van een consequente spelling, de slechte toegankelijkheid en 
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Halbertsma’s neiging tot afdwalen en het vermelden van niet relevante zaken. 
Hij geeft welbeschouwd een negatief eindoordeel over zijn vaders onvoltooide 
levenswerk. Dat moet ook het eindoordeel van mijn studies naar Halbertsma 
en het Lexicon Frisicum zijn. In zijn totaliteit valt het oordeel over Halbertsma 
als lexicograaf negatief uit. Desondanks blijkt uit zijn indirecte bemoeienis 
met het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dat hij duidelijke ideeën had over 
de aanpak van een groot woordenboekproject.




