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Markante Friezen - Bij wijze van inleiding

In deze bundel, Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige, is een twaalftal artikelen
bijeengebracht die de in 2009 overleden Tony Feitsma gewijd heeft aan de Friese taalgeleerde
J.H.Halbertsma. Het idee voor deze bundel leefde al langer, ook bij Tony Feitsma zelf, maar haar
gezondheidstoestand de laatste jaren liet het helaas niet meer toe dat ze nog actief kon meewerken aan het
samenstellen van dit werk. In overleg met de auteur hebben ondergetekenden besloten de redactie van dit
boek voor hun rekening te nemen en zo een keuze uit Feitsma’s studies over Halbertsma toegankelijk te
maken voor een bredere groep van geïnteresseerde vakgenoten.

Anthonia (Tony) Feitsma werd geboren op 18 januari 1928 in Brantgum, maar groeide buiten
Friesland op in de toen net aangelegde Wieringermeerpolder. Na haar gymnasiumopleiding in Alkmaar
studeerde ze Frans, Deens en Fries aan de Universiteit van Amsterdam, toen nog de Gemeentelijke
Universiteit. Na een paar jaar als lerares Frans gewerkt te hebben in Harlingen, werd ze wetenschappelijk
medewerker aan het Frysk Ynstitut van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heeft ze zich bezig
gehouden met het maken van diplomatische afschriften van Midfriese teksten. In 1968 werd ze aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam benoemd als docent Friese taal- en letterkunde, samen met de oudfrisist
Henk Meijering, als opvolger van de in 1967 plotseling overleden prof. Klaas Fokkema. In 1974
promoveerde zij daar cum laude op het proefschrift De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. In 1978
werd ze benoemd tot hoogleraar Fries, weer samen met haar collega Henk Meijering.

In de jaren aan de Vrije Universiteit heeft ze veel werk verzet, niet alleen door zelf een stroom van
artikelen te produceren, maar ook door studenten enthousiast te maken voor het Fries en de bestudering
daarvan. Studenten en bijvakstudenten werden geboeid door haar betrokkenheid bij het Fries, haar
ongedwongenheid in de omgang en de informele sfeer die zij door het vertellen van anekdotes en haar
grote gevoel voor humor tijdens de colleges wist te scheppen. Door haar toedoen is de frisistiek verrijkt
met doctoraal- en bijvakscripties, artikelen, boeken en dissertaties op het gebied van taalsociologie,
sociolinguïstiek, interferentieonderzoek, generatieve grammatica, externe taalgeschiedenis, grafematiek en
historische letterkunde. Zij stond altijd open voor de nieuwste ontwikkelingen. Zo introduceerde zij eind
zestiger jaren al de computer in de frisistiek. In het kader van de Ynteruniversitere Studzjerie Frysk (YSF)
heeft ze door vergelijking met andere minderheidstalen ertoe [12] bijgedragen om de positie van het Fries
als minderheidstaal in de verschillende tijdsperioden beter te begrijpen en te beschrijven. Als een van de
eersten in de frisistiek zag ze de betekenis van de taalsociologie en de sociolinguïstiek, dat wil zeggen de
samenhang tussen taal en maatschappelijke werkelijkheid voor de bestudering van het tweetalige Friesland
en voor de positie van het Fries. In 1988 kreeg ze voor een aantal studies uit de jaren 1985 tot 1987 de Dr.
Joast Halbertsmaprijs. 

Bij de gewone Friezen is zij waarschijnlijk wel het meest bekend geworden als pleitbezorger van de
fonologische spelling van het Fries. De meeste Friezen waren (en zijn) door het ontbreken van onderwijs
in het Fries analfabeet in hun eigen taal en met behulp van een consequentfonologische spelling zou in die
situatie verandering gebracht kunnen worden. Zij heeft ook altijd gepleit voor een eentalig Fries
woordenboek en het was voor haar dan ook een bijzonder genoegen dat ze de dag na haar eenentachtigste
verjaardag, op 19 januari 2009, het eerste exemplaar aangeboden kreeg van het aan haar opgedragen Frysk
Hânwurdboek, samengesteld onder redactie van twee van haar oud-studenten.

Tony Feitsma was zeer betrokken bij de Friese beweging en de Friese taalpolitiek. Zij had altijd heel
duidelijke standpunten en hield daaraan vast. Haar principiële stellingname en het recht voor zijn raap
ventileren daarvan leidden nog wel eens tot conflicten. Talent voor het mooi verpakken van de boodschap
had zij niet – het ging om de goede zaak zoals zij die zag. De bestudering van het Fries en het uitdragen
van de waarde van die taal voor Friesland was haar leven. De opheffing van de studierichting Fries aan de
Vrije Universiteit raakte haar dan ook persoonlijk diep. Ze heeft haar taak nadien voortgezet aan de
Universiteit van Amsterdam, waar ze sinds 1985 in deeltijd bijzonder hoogleraar Friese taal- en
letterkunde was vanwege de Fryske Akademy. Na haar afscheid daar in 1993 heeft ze zich nog een aantal
jaren verdiept in de geschiedenis van de Friese taalkunde, waarbij de studie van Halbertsma, na Gysbert
Japicx (haar eerste grote studieobject) de tweede belangrijke man voor het Fries, een bijzondere plaats



innam. De Data oangeande Halbertsma en syn tiidgenoaten, gepubliceerd in het digitale Halbertsma-argyf van de
Fryske Akademy, getuigen daarvan. Maar wie was de man wiens werk haar zo lang heeft geïntrigeerd?

Joast Hiddes Halbertsma publiceerde in 1822 samen met zijn broer Eeltsje De Lapekoer fen Gabe Skroor,
een verzameling Friese poezie en proza, die in 1871 zou uitgroeien tot de Friese klassieker Rimen en Teltsjes.
Halbertsma streefde ernaar de volkstaal te behoeden voor verdwijnen door deze op schrift te stellen; ook
wilde hij laten zien dat de Friese volkstaal niet alleen geschikt was voor niet-ernstige onderwerpen, maar
ook kon  om [13] over allerlei onderwerpen te schrijven en van gedachten te wisselen.

Hij werd op 23 oktober 1789 geboren in Grou als telg in een Fries koopmansgeslacht en bezocht van
1800 tot 1806 de Latijnse school in Leeuwarden, waar Valentinus Slothouwer, een geleerde uit de Schola
Hemsterhusiana, rector was. Van 1807 tot 1813 volgde hij de predikantenopleiding aan het Doopsgezind
Seminarie te Amsterdam. De theologische opleiding daar was breed van opzet en bevatte ook vakken als
natuurkunde. In twee plaatsen heeft Halbertsma het predikantsambt bekleed, van 1814 tot 1821 in
Bolsward en daarna tot 1856 in Deventer. Naast zijn literaire activiteiten als schrijver van Friese verhalen
en gedichten hield Halbertsma zich vooral bezig met taalkunde en volkskunde. Daarbij was zijn
moedertaal, het Fries, uitgangspunt en zwaartepunt. Sociaal gezien was voor hem de taal van het Friese
volk te verkiezen boven de deftige taal van de hogere standen. Hij beschouwde Fries en Engels als nauw
verwante talen, in het bijzonder wat de uitspraak betreft. In zijn taalvergelijking speelden ook de Friese
dialecten, de oude en de nog levende, een belangrijke rol. Later, in de jaren veertig, betrok hij !
waarschijnlijk in navolging van Franz Bopp (1791-1867) ! ook het Sanskriet en nog exotischer talen in
zijn taalstudie.

Al in 1806 begon Halbertsma met de bestudering van de oude Germaanse talen in historisch en
vergelijkend perspectief, volgens de methode van de Schola Hemsterhusiana. De leer van de analogie als
een generatief beginsel en de meer systematische beoefening van de etymologie, zoals die door Tiberius
Hemsterhuis (1685-1766), een taalgeleerde van Friese origine, en zijnvolgelingen werden gepresenteerd,
vormden destijds een vanzelfsprekend uitgangspunt voor de taalkunde. Pas rond 1830 kwam Halbertsma
in contact met de nieuwe historische en vergelijkende grammatica van Jacob Grimm (1785-1863) en
Rasmus Rask (1787-1832). Maar vóór die tijd had hij zich al de nodige kennis over die onderwerpen eigen
gemaakt. 

Men kan Halbertsma beschouwen als een overgangsfiguur tussen de hemsterhusianen en de nieuwe
school van Grimm. Hij was in Nederland een van de eersten die het belang van de nieuwe aanpak inzag
en de nieuwe regels met enthousiasme toepaste. Toen later de opvattingen van de Schola Hemsterhusiana
sterk aan gezag hadden ingeboet, bleef Halbertsma een trouwe aanhanger, ook al maakte hij zich
tegelijkertijd de recente ontwikkelingen in de historische taalkunde eigen.

Tekenend voor Halbertsma’s hoge waardering van de volkstaal is ook dat zijn beschrijvingen van de
spelling in feite meer zeggen over de uitspraak dan over de spelling van die taal. Zijn vele geschriften over
de verschillende facetten van de taalregels, in het bijzonder betreffende het Fries, resulteerden echter niet
in een allesomvattende grammatica. Wel schreef hij een uitvoerige uiteenzetting over de uitspraak van het
Fries. [14]

Vanaf ca. 1815 tot aan zijn dood op 27 februari 1869 werkte hij aan zijn Lexicon Frisicum. In dat slechts
deels in druk verschenen werk behandelde hij de woordenschat van het Fries met talrijke uitweidingen. Zij
stonden weliswaar een systematische opzet van het woordenboek in de weg, maar zijn cultuurhistorisch
gezien zeer nuttig en interessant. Dit lexicografisch werk mag men gerust zijn magnum opus noemen, zoals
Anne Dykstra in zijn uitvoerige studie over J.H. Halbertsma als lexicograaf (2011) heeft betoogd. 

De in deze bundel opgenomen stukken zijn de neerslag van het onderzoek dat Tony Feitsma heeft
verricht naar de positie die Halbertsma innam tussen de oudere taalwetenschappers uit de achttiende eeuw
en historisch-vergelijkende van zijn eigen tijd. Als titel is daarom gekozen: Tussen Hemsterhuis en Grimm.
Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige. De twaalf studies, verschenen tussen 1994 en 2003, zijn gerangschikt
volgens hun inhoudelijke chronologie.

Via de bestudering van de analogie in de Friese taalwetenschap is Feitsma bij Halbertsma en zijn
relaties buiten Friesland terechtgekomen. Vanuit de constatering dat Halbertsma als taalkundige tot dan
toe vooral beschreven was met het accent op zijn rol in Friese kring ontstond de behoefte om de
taalkundige ideeën van Halbertsma in een bredere context te bestuderen dan tot dan toe gedaan was en
een beeld van hem te krijgen als taalkundige en taalideoloog in de context van het taalkundige Europa van
de eerste helft van de negentiende eeuw. Daartoe heeft Feitsma stuk voor stuk zijn buitenlandse contacten
en de discussies die hij met hen voerde, onderzocht. Uitgangspunt daarbij waren, in de eerste plaats, de



vragen met welke voorgangers hij verwant was en of er misschien concrete invloeden aan te wijzen waren
en op de tweede plaats de vragen hoe Halbertsma zelf te werk ging en hoe dat bezien moet worden in het
kader van de ideeën en werkwijze van zijn tijd. Het is de verdienste van Tony Feitsma geweest dat zij
daarmee ook de Nederlandse Schola Hemsterhusiana nadrukkelijk weer de haar toekomende plaats heeft
gegeven in de contemporaine Europese taalwetenschap. De meertaligheid van deze bundel is dan ook niet
toevallig. 

Uit de in deze bundel opgenomen studies wordt duidelijk dat het inhoudelijke uitgangspunt van
Halbertsma’s taalkundige activiteiten bij Gysbert Japicx en het Fries lag. Zijn eerste taalkundige publicatie
van 1822 ging over de interpretatie van een paar regels van deze dichter (hoofdstuk 7). Zijn werkwijze bij
het beoefenen van de taalkunde is gebaseerd op de ideeën van de toentertijd ook op Europees niveau nog
invloedrijke Schola Hemsterhusiana, genoemd naar de achttiende-eeuwse classicus Tiberius Hemsterhuis
(hoofdstuk 1, 2 en 3). Een vergelijking van de ideeën over [15] democratie en etymologie van de
achttiende-eeuwer J.D. Michaelis met die van Halbertsma leert dat ook daar parallellen zijn te vinden
(hoofdstuk 4). In 1830 komt Halbertsma in contact met voormannen van de historische grammatica,
zoals Rask en Grimm en past hij ook zelf de nieuwe taalkundige beginselen toe (hoofdstuk 3, 5, 6 I, 6 II, 8
I). Hij verdiept zich in de ‘Anglosaxon controversy’ en in Engelse dialectkwesties (hoofdstuk 8 II en 9).
Ook andere dialectstudie heeft zijn interesse; naast het Fries in het bijzonder het Saksisch.
Langzamerhand breidt hij zijn studieterrein uit naar het Sanskriet en andere exotische talen. Maar de plaats
van het Fries temidden van de Germaanse talen blijft voor hem centraal staan. In het tiende en laatste
hoofdstuk benadrukt Feitsma nog eens de positie van Halbertsma als schakel tussen de achttiende-eeuwse
taalkundige benadering van de hemsterhusianen en de negentiende-eeuwse benadering van Grimm en de
zijnen om de gedachte dat Halbertsma een ‘man van de oude tijd’ zou zijn te bestrijden. Daarbij plaatst ze
wel de kanttekening dat er nog zoveel ‘onbekenden’ zijn in het Halbertsma-onderzoek dat het de vraag is
of een min of meer redelijk afgewogen oordeel over hem op dat moment mogelijk is. Zij karakteriseert
haar studie naar Halbertsma op de eerste plaats als ‘wittenskip underweis’. In haar recente dissertatie over
Knooppunt Halbertsma (2009) heeft Alpita de Jong nog eens laten zien hoe vruchtbaar een diepgaande studie
van Halbertsma’s opvattingen in een internationale context zijn kan.

Al met al geeft het laatste hoofdstuk van het nu voorliggende boek een mooie karakteristiek van Tony
Feitsma’s wetenschappelijke arbeid: integer en zichzelf steeds verantwoordend, op zoek naar een
waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid, maar de polemiek zeker niet schuwend als die waarheid in
haar ogen geweld werd aangedaan.
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