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... Samenvatting

Het Lexicon Frisicum (1872) mag beschouwd worden als Joost Hiddes Halbertsma’s 
(1789-1869) magnum opus, ondanks het feit dat het onvoltooid is gebleven. Hij 
heeft er een groot deel van zijn leven aan gewerkt. In 1829 meende hij zelfs al 
dat het bijna klaar was, maar de werkelijkheid was anders. Bestudering van 
zijn nagelaten lexicografische manuscripten leert dat hij, met onderbrekingen, 
tot aan zijn dood in 1869 aan zijn woordenboek heeft gewerkt. Het Lexicon 
Frisicum is uitgegeven door zijn zoon Tjalling, en die geeft een aantal oorzaken 
aan voor de lange periode dat zijn vader aan zijn woordenboek heeft gewerkt: 
hij heeft aan veel andere tijdrovende onderzoeken gewerkt, hij onderhield 
een uitgebreide correspondentie, en hij bleef zijn materiaal maar bewerken. 
Het verzamelen van eigentijds Fries taalmateriaal heeft hem ook veel tijd en 
moeite gekost.
Halbertsma moest er zelf op uit om eigentijds materiaal te verzamelen. In 
aanmerking genomen, dat hij al sinds 1822 niet meer in Friesland woonde, 
heeft hij een respectabele hoeveelheid negentiende-eeuws taalmateriaal 
verzameld. Halbertsma heeft zijn veldwerk uiterst serieus opgevat en hij heeft 
met zorg zijn informanten geselecteerd. Zijn methode doet bepaald modern 
aan. Al heel vroeg in zijn taalkundige en lexicografische loopbaan heeft hij 
problemen en gevaren gesignaleerd waarvoor de Franse lexicograaf Béjoint 
nog in 1983 moderne veldwerkers waarschuwt. Labovs beroemde ‘observer’s 
paradox’ wordt in feite al in 1862 door Halbertsma beschreven.
Voor het Oud- en Middelfries moest hij zich baseren op lexicografische 
beschrijvingen en tekstuitgaven. De dekking van de woordenschat van 
de oudere taalfasen is maximaal wanneer al het beschikbare materiaal is 
opgenomen in het woordenboek. Dat nu, heeft Halbertsma niet gedaan. 
Buma (1969a:104) concludeert dat Halbertsma’s streven om in het Lexicon 
Frisicum de ‘hiele Fryske wurdfoarrie fan ‘e âldste tiden ôf ’ te geven, mislukt 
is. Daarvoor had Buitenrust Hettema (1888:III) ook al opgemerkt dat ‘van 
het Oud- en Middelfriesch […] de woordenschat minder volledig ingedeeld 
(is).’ Bremmer (1999:81) vindt dat Halbertsma veel te weinig Oudfries in het 
Lexicon Frisicum heeft opgenomen om bruikbaar te kunnen zijn bij de studie 
van het Oudfries. Het oorspronkelijke doel, het opnemen van indices naar 
alle Oudfriese wetten, is niet gerealiseerd. Het is de vraag of Halbertsma dat 
ook echt heeft nagestreefd, hij moet al gauw het onmogelijke van zijn missie 
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hebben ingezien. Hij heeft dankbaar, en terecht, geprofiteerd van het voorwerk 
van anderen. Het is wel opmerkelijk dat hij niet alles opgenomen heeft dat Von 
Richthofen hem alfabetisch op een presenteerblaadje aangaf. Dat geldt ook 
voor de Noord- en Oost-Friese woordenboeken. De grote vraag is natuurlijk 
waarom Halbertsma zulke voor de hand liggende en vooral ook toegankelijke 
bronnen als woordenboeken niet helemaal heeft benut. Een antwoord op die 
vraag heb ik niet.
Uit vergelijkingen tussen de bronnen en het Lexicon Frisicum blijkt dat 
Halbertsma een slordig citeerder is, terwijl hij juist beweert dat hij dat niet is 
(Halbertsma 1865a:370-371). 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. Dat maakt dat de gebruiker zich niet, of moeilijk, 
tot de bronnen kan wenden, waardoor het Lexicon Frisicum lang niet altijd aan 
de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid kan voldoen.
Als taalkundige en lexicograaf maakte Halbertsma geen onderscheid tussen 
woorden. Als logisch gevolg daarvan, nam hij ook seksualia in zijn woordenboek 
op. Er staan zelfs zoveel seksuele woorden en uitdrukkingen in het Lexicon 
Frisicum dat Buma (1969a) dacht dat Halbertsma een bijzondere voorkeur had voor 
seksueel taalgebruik. Kalma (1969b) was van mening dat Halbertsma een meer 
dan gemiddelde belangstelling had voor seksualiteit. Hij baseerde die mening 
op gepubliceerd en ongepubliceerd werk van Halbertsma. Volgens Halbertsma 
gebruikten de Friezen liever eufemismen dan aanstootgevende taal.Voor hem 
behoort veel van het seksuele taalgebruik in het Lexicon Frisicum waarschijnlijk tot 
de categorie ‘eufemismen’, hoewel hij zich daarover niet duidelijk uitspreekt. Ik 
ben geneigd om te concluderen dat de ruime aandacht voor sexueel taalgebruik 
in het Lexicon Frisicum zeker zo veel getuigt van Halbertsma’s sterke interesse in 
seksualiteit, als van zijn lexicografische en taalkundige principes. Toch heeft hij 
een ambivalente houding tegenover seksueel taalgebruik. In zijn lexicografische 
handschriften LFA en LFB gebruikt hij het Nederlands als verklarende taal, 
behalve wanneer het gaat om seksualia! Misschien zouden er in het Lexicon 
Frisicum niet zoveel seksuele woorden en uitdrukkingen zijn opgenomen, 
wanneer de metataal daarvan niet het Latijn zou zijn geweest.
Jacob Grimm en Matthias de Vries, lexicografen en tijdgenoten van Halbertsma, 
hebben zich respectievelijk vóór en tegen het gebruik van het Latijn in hun 
woordenboek uitgesproken. Bij beiden speelde de keus van hun doelgroep een 
rol. Grimm wilde ook buitenlanders toegang geven tot zijn woordenboek, terwijl 
De Vries zich richtte op een Nederlandstalige doelgroep. Grimm accepteerde 
het feit dat door het Latijn de betekenis van woorden minder precies kon 
worden beschreven, voor De Vries was dat juist een onoverkomelijk bezwaar. 
Halbertsma’s standpunt komt heel dicht in de buurt van dat van Grimm.
Zowel door tijdgenoten als laat-negentiende eeuwers is kritiek geleverd op 
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Halbertsma’s keuze voor het Latijn als metataal van het Lexicon Frisicum. 
Sommige kritiekpunten vinden we terug bij twintigste-eeuwse beschouwers 
van het woordenboek. De bezwaren tegen het Latijn zijn van verschillende 
aard: 1) het Latijn is in de negentiende eeuw als internationale wetenschapstaal 
een anachronisme; 2) door het Latijn is het Lexicon Frisicum ontoegankelijk 
voor de ‘gewone’ Friese gebruiker en 3) het (klassieke) Latijn is ongeschikt om 
de betekenis(nuances) van Friese woorden mee aan te geven.
Halbertsma lijkt ten aanzien van punt 1) vrij zeker van zichzelf, toch voelt 
hij zich blijkbaar gedwongen om (voor zichzelf ) argumenten te geven voor 
zijn keuze voor het Latijn. Hij kiest voor een internationale doelgroep en hij 
neemt daarmee voor lief dat de binnenlandse markt (zie bezwaar 2), niet goed 
wordt bediend. Het derde bezwaar is lexicografisch relevant. Halbertsma was 
er zich van bewust dat het Latijn bij het verklaren van Friese woorden voor 
problemen zou kunnen zorgen. In het woordenboek zelf doet hij er echter niet 
altijd alles aan om problemen voor de gebruiker te vermijden; dat is vooral 
het geval wanneer hij slechts een ambigu Latijns equivalent van een Fries 
lemma geeft. Het verwijt dat het Latijn gezorgd zou hebben voor extra lange 
omschrijvingen is deels terecht. Er zijn echter ook lange(re) omschrijvingen 
in het Lexicon Frisicum aan te wijzen die erop zouden kunnen duiden dat 
Halbertsma zich ten doel had gesteld om een verklarend woordenboek van 
het Fries te schrijven. Tjalling zou gelijk kunnen hebben wanneer hij zegt 
dat het Latijn zijn vader onnodig veel tijd en moeite heeft gekost. Dat zou 
onder andere kunnen verklaren dat het Lexicon Frisicum een torso is gebleven, 
ondanks dat Halbertsma er zo lang aan heeft gewerkt.
Wat rest, is de vraag of Halbertsma een alternatief had. Buma’s suggestie dat hij 
voor het Fries had moeten kiezen, kan ook achteraf gezien totaal onrealistisch 
worden genoemd. Gezien het feit dat Grimm zelfs het Duits niet geschikt 
achtte voor een internationaal publiek, is het begrijpelijk dat Halbertsma het 
Nederlands voor zijn woordenboek afwees. Hij had voor het Engels kunnen 
kiezen, maar het is de vraag of hij die taal voldoende beheerste. In 1836 was dat 
volgens hemzelf zeker nog niet het geval (Halbertsma, 1836a:35). 
We vinden in het Lexicon Frisicum voor de lemmata de woordsoortindeling 
van Weiland (1805) terug. Daarnaast komen we in het Lexicon Frisicum nog 
een label voor eigennaam tegen. Met het label terminatio duidt Halbertsma 
woordvormende uitgangen aan. Het is overduidelijk 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.
Halbertsma gaat bij het beschrijven van betekenissen in het Lexicon Frisicum 
niet volgens een vast stramien te werk. Zijn woordenboek voldoet zeker niet 
aan de reeds in 1812 door de Duitse classicus Franz Passow geformuleerde 
principes van de historische lexicografie: 
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Das Wörterbuch soll [...] die Lebensgeschichte jedes einzeln Wortes in 
bequem geordneter Ueberschaulichkeit entwerren: es soll Auskunft 
geben, wo und wann ein jedes [...] zuerst gefunden werde, in welchen 
Richtungen es sich fortbildete, welche Veränderungen es in Hinsicht auf 
seine Formen oder in der Entwicklung seiner Bedeutung erfahren habe, 
endlich um welche Zeit es etwa aus dem Gebrauche verschwinde und 
durch ein andres ersetzt oder verdrängt werde

Het is zonder meer wel zo dat Halbertsma bij het verklaren van de betekenis 
van de lemmata allerhande op zichzelf nuttige methoden toepast, maar het is 
ook zo dat hij dat niet systematisch doet. 
Gezien Halbertsma’s ideeën over etymologie en het belang dat hij hecht aan 
de etymologie in een 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 lemmata. In artikelen als ARNST, BARN 
en earmoed is dat ook zeker het geval. Men zou kunnen zeggen dat deze artikelen 
helemaal, of grotendeels, in dienst staan van de betekenisverklaring van de 
respectieve lemmata. In dat opzicht is Halbertsma’s aanpak te vergelijken met 
die van Grimm (Reichmann 1991). 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 dat bij lange na 
niet zo consequent, duidelijk en uitgebreid doet als Grimm. De etymologische 
component is in veel artikelen vaak maar 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. Wie denkt dat Halbertsma in etymologisch ‘magere’ artikelen 
meer werk maakt van de betekenisomschrijvingen, komt bedrogen uit. Ook 
hier volstaat hij vaak met het geven van Latijnse heteroniemendefinities, 
waardoor hij zijn gebruikers regelmatig in de kou laat staan. Zijn criticasters 
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.
Een enkele keer lijkt Halbertsma zich bewust te zijn van de verwarring die 
Latijnse heteroniemen kunnen veroorzaken. Het Noord-Friese lemma 
EDDRAGH omschrijft hij bijvoorbeeld als ‘sobrius’ (nuchter, niet dronken), 
maar hij vervolgt direct daarna met de verduidelijking ‘i.e. haud ebrius’ 
(geenszins beschonken). Die verduidelijking heeft alleen zin om verwarring 
met de metaforische betekenissen van sobrius, namelijk ‘matig, ingetogen’ en 
‘bedachtzaam, verstandig’, te voorkomen. Halbertsma draaft een beetje door 
wanneer hij tenslotte, blijkbaar om alle twijfel uit te sluiten, nog toevoegt dat 



299

‘jejunus’ (nuchter, met een lege maag) in het Noord-Fries in het algemeen 
aaftrang is. Zijn sterke drang tot associëren heeft hier ten onrechte de overhand 
gekregen, geen enkele gebruiker zal na de toelichting op ‘sobrius’ immers nog 
twijfelen aan de betekenis van het lemma.
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 
woordenboek. 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. Dat 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. Regelmatig geeft hij citaten zonder 
bronvermelding, of met slechts een (zeer) summiere verwijzing naar de 
bron ervan. Hij levert de doelgroep dus geen voorbeelden-verificatio. Het is 
natuurlijk mogelijk dat Halbertsma zich voorgesteld heeft om onduidelijke 
bronvermeldingen in een gebruiksaanwijzing in het voltooide woordenboek 
op te lossen, maar zoals het er nu ligt, kan het Lexicon Frisicum lang niet altijd 
aan de wetenschappelijke eis van controleerbaarheid voldoen.
Halbertsma maakt typografisch, of op een andere manier, niet duidelijk 
wanneer hij in zijn woordenboek bepaalde citaten aanpast. Hij komt in zijn 
woordenboek naar voren als een slordig citeerder, terwijl hij juist van zichzelf 
zegt dat hij dat niet is. Hij houdt zich in het Lexicon Frisicum heel vaak niet aan 
zijn bronnen, zo vaak dat het niet verantwoord is om zonder meer een bron uit 
het Lexicon Frisicum te citeren.
Halbertsma wilde met zijn woordenboek een bijdrage leveren aan de 
etymologische kennis van de Germaanse talen. Daar is hij zeker in geslaagd, al 
was het alleen maar omdat hij in de interne en de externe etymologie zoveel 
Germaanse varianten op een rij heeft gezet. Hij wilde ook aantonen dat het 
Fries onmisbaar was voor de etymologie van de Germaanse talen. Omdat hij 
niet concreet aangeeft waar hij bestaande etymologieën verbetert, kan ik niet 
overzien of hij inderdaad ‘misslagen’ van collega’s heeft hersteld. 
Halbertsma zag zichzelf als iemand die het nieuwe etymologische licht 
had gezien dat in de negentiende eeuw was gaan schijnen. Desondanks 
kwam er dadelijk bij het verschijnen van het Lexicon Frisicum kritiek op 

sa men vat ting



300 STUDIES OVER HET LEXION FRISICUM (1872)

zijn onsystematische en speculatieve manier van etymologiseren. Feitsma 
(1997c:143) benadrukt dat dit op zichzelf niet zo vreemd was. De etymologie 
in de eerste helft van de negentiende eeuw, voor de opkomst en vestiging van 
de ‘ausnahmlose Lautgesetze’, had nu eenmaal vaak een spekulatief-radend 
karakter.
Halbertsma heeft in zijn woordenboek in ieder geval wel laten zien dat hij 
op de hoogte was van de Germaanse klankverschuiving, ook al presenteert 
hij die niet op een systematische manier. Feitsma (1997c:144) meent dan ook 
terecht dat, ondanks Kerns kritiek op Halbertsma’s concrete etymologiëen in 
het Lexicon Frisicum, de gedachte dat Halbertsma ‘niet doordrongen’ was van 
de betekenis van Grimms historisch-vergelijkende methode, door de feiten 
wordt tegengesproken. Al moet gezegd worden dat in het Lexicon Frisicum ook 
klankverschuivingen worden gepresenteerd die het tegendeel bewijzen.
In zijn bespreking van het Gotisch woordenboek van Diefenbach noemt 
Halbertsma de etymologie ‘het werk van het genie.’ Halbertsma waarschuwt de 
etymoloog die uit het beschikbare materiaal ‘mechanisch’ zijn etymologieën 
wil opmaken: ‘zonder de tact en de vinding van het genie, zal uwe arbeid 
ten minste voor de helft ijdel zijn. De etymologie is geen bureauwerk.’ Een 
dergelijke combinatie van genie en ‘alomvattende taalgeleerdheid’ mag men 
volgens Halbertsma niet verwachten. Er past dus slechts bewondering voor 
Diefenbach, ‘die de etymologie onzer talen op zulk eene grootsche schaal heeft 
durven ondernemen.’ Zijn ‘onontwijkbare feilen’ mogen we hem niet kwalijk 
nemen (Halbertsma 1848:562). Ik geloof dat we die conclusie voor Halbertsma’s 
etymologisch werk in het Lexicon Frisicum over kunnen nemen.
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 
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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 
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 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 Halbertsma een Fries cultureel nationalist genoemd kan worden, behoeft 
geen betoog. 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 
sluiten Halbertsma’s opvatting over spelling en de gevolgen daarvan voor 
zijn woordenboek niet aan bij de sterke neiging tot taalstandaardisering in 
de negentiende eeuw. Dat geldt ook voor zijn standpunt ten opzichte van 
taalpurisme. Dat 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 
enkele voorbeeldzinnen die ik heb gegeven, 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. Mijn slotconclusie is dat we 
Halbertsma’s Lexicon Frisicum een uiting van cultureel nationalisme kunnen 
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noemen, omdat de cultureel-nationalistische elementen erin overheersen, 
maar niet op grond van het kale feit dat het een woordenboek is.
Hoewel Tjalling zijn vader prijst voor diens kennis en inzet, overheerst toch de 
kritiek. Tjalling heeft als belangrijk kritiekpunt 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 streven alle 
Fries van alle tijden in het Lexicon Frisicum op te nemen en daarnaast zijn 
streven om etymologieën te geven en verwantschap van de Friese woorden met 
andere talen te laten zien. Ook op Halbertsma’s manier van etymologiseren 
heeft Tjalling 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 Lexicon Frisicum. Hij 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. Halbertsma zou volgens Tjalling veel tijd hebben kunnen winnen 
wanneer hij voor het Nederlands als metataal had gekozen. Tjalling wijst in het 
Lexicon Frisicum nog meer tekortkomingen aan, zoals het ontbreken van een 
consequente spelling, de slechte toegankelijkheid en Halbertsma’s neiging tot 
afdwalen en het vermelden van niet ter zake doende gegevens.
Iets waar Halbertsma niet zoveel aan kon doen, was het trage groeien van 
het taalmateriaal. Voor het verzamelen van zijn materiaal had hij hulp van 
een aantal informanten, maar verder wees Halbertsma alle hulp bij het 
samenstellen van het Lexicon Frisicum resoluut af. Dat zal met zijn karakter te 
maken hebben gehad, net zoals het feit dat hij tussen het woordenboekwerk 
door ander werk moest doen om de zinnen te verzetten. Het voorwoord wordt 
gaandeweg kritischer en met het toenemen van de kritiek bekruipt de lezer 
steeds meer het gevoel dat Tjalling het woordenboek van zijn vader misschien 
wel liever niet had uitgegeven. Met de oproep aan de welwillende lezer om het 
Lexicon Frisicum welwillend te bekijken, geeft hij welbeschouwd een negatief 
eindoordeel over zijn vaders onvoltooide levenswerk. Maar misschien is deze 
conclusie een beetje te zwaar aangezet, omdat een dergelijke oproep ook tot de 
goede zeden behoort.
Halbertsma had veel belangstelling voor het Woordenboek der Nederlandsche 
taal, waarmee hij zich zijdelings heeft bezig gehouden. Uit de verslagen van 
de Nederlandsche Letterkundige Congressen blijkt dat hij een goed idee had van de 
moeilijkheden en valkuilen van een groot woordenboekproject.


