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J.H. Halbertsma over taal en geest  
 
door Jan Noordegraaf 
      
               Mens agitat molem (Vergilius, Aeneis)   
 
Inleiding  
 
Dat Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) een veelzijdig en productief geleerde is geweest, 
zal de meeste lezers van Trefwoord inmiddels bekend zijn. In het achter ons liggende 
decennium zijn er diverse interessante publicaties over Halbertsma verschenen: een bundel 
verzamelde studies, twee proefschriften, drie tekstedities met inleiding en commentaar, en een  
omvangrijke biografie. En op neerlandistiek.nl is enige tijd geleden uitvoerig aandacht 
geschonken aan het verschijnen van de vertaling van Halbertsma’s postuum uitgegeven Fries-
Latijns woordenboek, het befaamde Lexicon Frisicum (1872). Het Instituut voor de 
Nederlandse Taal werkte mee aan de webapplicatie voor de vertaling, en het woordenboek is 
te raadplegen via http://lexiconfrisicum.ivdnt.org/ 
 Soms kan het instructief zijn om vanuit het perspectief van nieuwere publicaties nog eens 
te kijken naar eerdere studies. In deze bijdrage wil ik daarom ingaan op een onderwerp dat 
aan de orde komt in een wat oudere verhandeling over Joost Halbertsma, te weten de studie 
uit 1977 van Akkeleen Siebinga, Joost Hiddes Halbertsma. Zijn ideeën over taal en zijn 
plaats binnen de taalwetenschap. Alpita de Jong (2009: 28) merkt in haar dissertatie 
Knooppunt Halbertsma (2009) op dat deze ongepubliceerde Leidse doctoraalscriptie 
bijzondere vermelding verdient “omdat daarin een vrij nauwkeurige analyse van enkele 
taalkundige ideeën van Halbertsma wordt gepresenteerd en zijn taalkunde wordt vergeleken 
met toonaangevende Duitse taalgeleerden” als Jacob Grimm (1785-1863) en Wilhelm von 
Humboldt (1767-1835).  
 Uitgangspunt van de studie van Siebinga is Halbertsma’s 84 pagina’s tellende “Inleiding” 
op zijn Aanteekeningen op het vierde deel van den Spiegel Historiael van Jacop van Maerlant 
(het “voorberigt” is overigens gedateerd “december 1851”, maar op bladzij 84 staat vermeld  
“Aug. 1852”). De gecompliceerde wordingsgeschiedenis van de “immer aanslepende editie” 
(Jan Rock) van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant is een verhaal apart (cf. Rock 
2010: 340; de Buck 1931: 194-197; Mathijsen 2018: 333-334; de Jong 2018: 382-384), dat ik 
hier verder laat rusten. Het gaat me nu om een bepaald aspect van Halbertsma’s taalkundige 
inzichten, dat met name aan de orde komt in het eerste gedeelte van Siebinga’s scriptie.  
 In zijn inleiding wil Halbertsma (1851: 1) de lezer vertrouwd maken “zoo met zijne 
algemeene taalgronden, als met de toepassing daarvan op de verklaring van Maerlant”. De 
Friese anglist P.A. Jongsma (1894-1985) noteert in zijn Amsterdamse proefschrift J.H. 
Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid, dat 
“[d]e eenige plaats waar Halbertsma deze algemeene taalgronden eenigszins aaneengesloten 
ontwikkelt” (Jongsma 1933: 57), deze inleiding is. De bekende Utrechtse neerlandicus C.G.N. 
de Vooys (1873-1955) vond indertijd het “hoofdstukje” over Halbertsma’s taalkundige 
denkbeelden wat aan de magere kant: Jongsma’s bespreking van die denkbeelden vond plaats 
“voornamelik door een reeks aanhalingen uit zijn geschriften” (cf. Ntg 27 (1933), 335-336; 
zie ook Siebinga 1977: 75 3 en Obbema 1977: 2-3 voor verder commentaar). Caveat lector.  
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 Terzijde merk ik op dat Pieter Jongsma een collega was van de Zwolse classicus R.J. Dam 
(1896-1945) uit Kampen, die waarschijnlijk op suggestie van zijn vriend en collega in 1935 
een artikel wijdde aan “de leer van de analogie der taal bij Tib. Hemsterhuis”. Jongsma legt in 
1933 in een voetnoot een relatie tussen Joost Halbertsma en de bekende Nederlandse classicus 
Tiberius Hemsterhuis en schrijft: “Het loont de moeite de ontwikkeling van het begrip 
analogie in hoofdtrekken na te gaan” (Jongsma 1933: 66n). De connectie  Halbertsma – 
Hemsterhuis komt straks nog aan de orde.    
 
Halbertsma en zijn ‘Algemeene taalgronden’ 
 
      “den geest, die dit stof in beweging brengt, kennen zij niet”  
             
            J.H. Halbertsma (1851: 42) 
 
Al eerder zijn er in het werk van Halbertsma verspreide opmerkingen over taal en 
taalbeschouwing te vinden. In het tweede deel van zijn Hulde aan Gysbert Japiks (1827) 
merkt Halbertsma bijvoorbeeld op dat hij geen verschil maakt tussen taal en denken (cf. de 
Jong 2009: 150). “Elke taal is een te kennen geven van gedachten door gearticuleerde 
geluiden (...)” . We “[k]unnen wij bij ons zelven ook niets denken dan in de taal, en is ’t 
spreken in den eigenlijke zin overluid denken (...) De regelen der taal te kennen is dus ’t 
zelfde als de wijze te bevatten, waarop de ziel zich de voorwerpen, hunne wijzigingen, 
betrekkingen of hunne opvolging vertegenwoordigt” (1827: 315-316). In Over de deelen der 
rede (1852) van de hooggeleerde Friese linguïst Taco Roorda (1801-1874), een werk over de 
zogeheten ‘logische analyse’,  vinden we later verwante uitspraken: “Het denken is innerlijk 
of bij zich zelf spreken, het spreken is luide of hardop denken” (1852: 4). Roorda was een van 
de Nederlandse taalkundigen met wie Halbertsma contact onderhield. Zijn logische analyse is 
te relateren aan de traditie van de algemene grammatica (cf. van Driel 1988), waarvan de 
Grammaire générale et raisonnée (1660) van Arnauld en Lancelot een bekend specimen is.  
 Direct aan het begin van zijn inleiding op de Aanteekeningen vertelt Halbertsma dat hij is 
uitgegaan van beginsels die waarschijnlijk niet aan alle lezers even goed bekend zijn.Vandaar 
dat hij eerst een uiteenzetting laat volgen over “mijne algemeene taalgronden”, zijn algemene 
uitgangspunten met betrekking tot taal, zo parafraseert Siebinga (1977: 41), “zijn ideeën over 
taal”, in de woorden van Dykstra (1998: 235). Siebinga merkt terecht  op “dat het betreffende 
werk [sc. de ‘Inleiding’] niet erg systematisch is opgezet” (1977: 77). Een overzichtelijke 
uiteenzetting van zijn taalopvattingen heeft Halbertsma nooit geschreven, concludeert De 
Jong (2009: 36).  
 Bij wijze van historiografisch contrast noteer ik hier alvast dat kort daarvoor, in 1850, het 
werk van de jonge Duitse linguïst August Schleicher (1821-1868) was verschenen waarin het 
“Wesen der Sprache” uiteen werd gezet en dat als ondertitel draagt:  “Linguistische 
Unterschungen”. Het uitgangspunt van Schleicher is “dass die Sprache der Natursphäre 
angehört, nicht der Sphäre der freien geistigen Thätigkeit”: “die Methode der Linguistik [ist] 
von der aller Geschichtswissenschaften total verschieden und schliesst sich wesentlich der 
Methode der übrigen Naturwissenschaften an” (1850: 2; curs. toegevoegd). Later zal 
Schleicher schrijven over  Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft (1863). De 
neerlandicus en lexicograaf  Matthias de Vries (1820-1892) heeft zich op verschillende 
punten door de aanpak van Schleicher laten inspireren (cf. Noordegraaf 1980). Uit de 
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veilingcatalogus van De Vries, een goede kennis van Halbertsma, blijkt dat hij diverse werken 
van August Schleicher in bezit had (Noordegraaf 1985: 541). 
 

      
 
 
        J.H. Halbertsma  
 
 
Halbertsma echter gaat op de eerste bladzijden van zijn inleiding – het zwaartepunt van de   
Inleiding ligt duidelijk in die eerste bladzijden (Siebinga 1977: 77) – in op het verband tussen 
taal en geest. In het tweede deel van zijn Letterkundige Naoogst schrijft Halbertsma in een 
opdracht aan zijn Italiaanse correspondent Bernardino Biondelli (1804-1886) bijvoorbeeld dat 
de achttiende-eeuwse taalgeleerde Tiberius Hemsterhuis gewoon was “à considérer la langue 
comme une émanation immédiate de l’âme humaine”, de taal te beschouwen als een direct 
uitvloeisel van de menselijk geest (1845: vi).  
 Jongsma (1933: 57) vat een en ander als volgt samen: “De taal is het uitvloeisel van onzen 
geest. Aan dien geest is het vermogen ingeschapen zich voorstellingen te vormen. Geleid door 
een eveneens ingeschapen, instinctief en onbewust werkend beginsel der spraakkunstige 
analogie en aangezet door een diep ingedreven zucht tot mededeeling zet de mensch deze 
voorstellingen in klanken om en vormt zich een volledige grammatica” (cursiveringen 
toegevoegd). Halbertsma heeft het over “het ingeschapen spraakvermogen” en “de 
ingeschapene analogie” (1851: 1). Het doet denken aan de innate ideas die we meer dan een 
halve eeuw geleden in Noam Chomsky’s Cartesian linguistics (1966) tegenkwamen. Er is dus 
bij Halbertsma geen sprake van enigerlei behavioristische taaltheorie: “de godheid heeft den 
mensch bevattingsvermogen en analogie ingeschapen, waaruit hij spreekt tot zijnen 
natuurgenoot, onbewust van de regels, volgens welke hij spreekt” (1851:2). Halbertsma 
spreekt dan ook over de ‘Analogia innata’. Naar de mening van Halbertsma is de “hoogste en 
de laatste roeping” van de grammaticus om de wetten, volgens welke deze analogia innata 
zich uit, “te verspieden, en in plaats van de regels zyner willekeur aan de taal op te dringen, 
voor die wetten, als de stem der godheid in den mensch, eerbiedig het hoofd te buigen”. 
 En hij sluit deze alinea af met een retorische vraag: “Kent gij de grammatici, die tevens 
wijsgeeren de hoogste psychologie hebben gehaald uit de gangen, welke de menschelijke ziel 
in de taal inslaat, om den waren tint harer denkbeelden te schilderen en mede te deelen? Kent 
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gy ze, die in de taal, als den spiegel der menschelijke ziel, den aard en de werking, de ware 
natuur van het wezen, hetwelk zich afspiegelt, hebben gadegeslagen? Kent gij ze? Wel nu,dan 
zijt gij gelukkiger dan ik. Tegen duizend oppervlakkige hairklovers zag ik naauwelyks eenen 
enkelen Hemsterhuis of Valckenaer” (1851: 2).  
 Aan het begin van zijn inleiding geeft Halbertsma wat betreft de inhoudelijke 
onderbouwing van zijn “taalgronden” maar weinig literatuurverwijzingen. Zelfs de namen van 
hem zeer vertrouwde Nederlandse taalgeleerden als Tiberius Hemsterhuis (1685-1766) en 
Ludovicus C. Valckenaer (1715-1785) worden maar een enkele keer genoemd (zie ook 1851: 
70), zij het dan wel in positieve zin. In de studie van Siebinga vinden we geen nadere 
toelichting op het werk van deze classici, die tot de zogeheten ‘Schola Hemsterhusiana’ 
gerekend worden (cf. 1977: 65; cf. Gerretzen 1940). Onder de schaarse neerlandici vinden we 
de namen van Pontus de Heuiter, Adriaen Verwer en Lambert ten Kate.  
 Wat de achttiende-eeuwse graecus  L.C. Valckenaer betreft, in een brief aan diens 
kleinzoon L.C. Luzac (1786-1861) d.d. 12-6-1843 (cf. Kalma 1968: 140-141) schrijft 
Halbertsma wat hij aan Valckenaer te danken heeft. Ik citeer enkele welsprekende alinea’s.  
 
  Ik las, ik herlas, ik verslond zijne Grieksche collegien. Zijne derivatie, maar nog  
  meer zijne methode van deriveren, zijn vaste regel om in het behandelen der talen van  
  den alleroudsten auteur te beginnen; dit alles ging bij mij vroeg in suc(c)um et  

   sanguinem [‘in kracht, pittigheid en bloed’] over, en ik mag zeggen, dat alles wat ik  
gepraesteerd heb en nog hoop te praesteren, niet anders dan de toepassing zijner 
beginselen op de Germaansche taalstudie was. [...] 
Dit zij gezegd zonder enigen roem; ik spreek oprecht; ik spreek mij volkomen uit, alleen 
om in ’t licht te stellen, wat ik aan Valckenaer schuldig ben.  

 
Halbertsma trad dus naar eigen zeggen in de voetsporen van Valckenaer.  
 Wat betreft de relatie met Hemsterhuis heeft Halbertsma’s goede vriend B.W.A.E. Sloet 
tot Oldhuis (1869: 43) zich duidelijk uitgesproken: “Wie was hem grooter philoloog dan 
TIBERIUS HEMSTERHUIS?”. Hemsterhuis was een genie, schreef Halbertsma in oktober 1857 
aan zoon Binnert (Breuker 2014: 305). Hij bezat diverse boeken en manuscripten van 
Hemsterhuis pater  (cf. Sybrandy 1969: 269). In het nagelaten werk van Halbertsma zijn 
aanzetten te vinden tot een biografie van Tiberius en zijn zoon Frans (de Jong 2018: 269, 
595); in de periode 1838-1845 werkte hij aan een in het Frans gesteld biografisch opstel over 
Hemsterhuis (de Jong 2017: 13).    
 Rond 1840 blijkt Halbertsma bezig te zijn met het werk aan de hiervoor al genoemde 
editie van de Spiegel historiael, deel vier, in samenwerking met David Jacob van Lennep 
(1774-1853) en diens zoon Jacob van Lennep (1802-1868). Dat alles onder de aegis van de 
Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde 
en Schoone Kunsten. In het tweede deel van zijn Letterkundige Naoogst (1845) publiceerde 
Halbertsma alvast een fragment van Maerlants Spiegel, maar hij had de uitgave daarvan door 
ziekte (‘nervorum morbo’) niet op een door hem gewenste manier weten af te ronden. Daarom 
liet hij ter aanvulling (‘ut tamen cresceret oratio’) achter de Maerlanttekst (pp. 303-323) een 
uitgave inclusief eigen commentaar volgen (pp. 324-406) van een dictaat van Tiberius 
Hemsterhuis, de achttiende-eeuwse Lectio publica de originibus linguae Graecae, een tekst 
die tot dan toe niet in druk verschenen was. Halbertsma had het manuscript in 1828 op een 
veiling gekocht (cf. Slofstra 2012) en blijkbaar verder laten rusten. Temporeel is er dus een 
duidelijke relatie tussen de Maerlant-uitgave en de uitgave van de Lectio. Bij het werken aan 
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Maerlant in de jaren veertig zat Halbertsma dus goed in z’n Hemsterhuis, om het zo maar eens 
uit te drukken. Is er meer over te zeggen? En dan doel ik op Halbertsma’s ‘algemeene 
taalgronden’ en de inhoud van de Lectio. Ik geef een voorbeeld.      
 Vrij in het begin van de Lectio lezen we over de analogie: “infixum est scilicet  omnibus 
hominibus a summo rerum auctore Deo [‘imprinted by God the highest creator of all things’] 
principium aliquod tanquam forma analogica [...]. Hoc principium analogiae internum 
omnibus est infixum; sine eo principio nil quod gratiam habeat agimus, nil dicimus” (1845: 
325; curs. toegevoegd). Ieder mens beschikt dus over dit innerlijke analogiebeginsel. 
“Without this principle we do not do or speak anything graceful”, heet het in de vertaling van 
Bouke Slofstra (2017a: 29). Dit van God gegeven innerlijke analogiebeginsel doet denken aan 
wat we lezen in Halbertsma’s inleiding op zijn Maerlantuitgave over de door “de godheid 
ingeschapen analogie” (1851: 2). Een verband te leggen tussen de ‘Algemeene taalgronden’ 
van Halbertsma en bepaalde aspecten van de Lectio en daarmee tussen de achttiende en de 
negentiende eeuwse taalkunde lijkt me – met De Jong (2009: 342) – verdedigbaar.  
 Halbertsma heeft het over wijsgeren die zich met de “hoogste psychologie” (1851: 2) 
hebben beziggehouden. Misschien kunnen we in het voetspoor van Larrivée (2008) 
Halbertsma’s benadering in de ‘Inleiding’ “psychologistisch” noemen, wat volgens deze 
Franse geleerde inhoudt dat de taal als ‘spiegel van de ziel’ opgevat wordt (cf. Blauth-Henke 
2010: 3).  
 Halbertsma’s vriend Sloet tot Oldhuis (1807-1884) heeft indertijd opgemerkt dat er 
volgens Halbertsma “eene wijsgeerige taalstudie” bestond, “die men misschien ook de 
psychologische kan noemen” (1858: 41). De historische taalstudie is hiermee niet in strijd, 
voegt Sloet eraan toe en maakt daarbij de kanttekening: “Taalstudie kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de geschiedenis van de ontwikkeling van den menschelijk geest” – het is 
een thema dat in de studie van De Jong (2009) herhaaldelijk aan de orde komt.   
 Het Vergiliaanse adagium ‘mens agitat molem’ wordt door Halbertsma in zijn annotaties 
vermeld naar aanleiding van een zinsnede van Hemsterhuis over ‘quidquid corpore et mente 
agitur’ (1845: 325, ‘Anything produced by [...] the body or the mind’, vertaalt Slofstra 2017b: 
26 / 381b . ‘Una mens, hoc principio analogiae imbuta, agitat molem nostri corporis’: ‘it is 
only the mind, which is imbued with the faculty of analogy, that puts the mass of our body in 
motion’ (Slofstra 2017b: 26/381). En enkele bladzijden verder: ‘mens, quae hanc molem 
agitat’ (390, ‘the mind that moves that mass’ (Slofstra 2017b: 41). Mentalistische taalkunde, 
zouden we kunnen  zeggen. In de bewerking van Joost van den Vondel  (*1587-†1679) heet 
het:   
 

Een innevloeiend geest, des levens eerste bron, 
voedt hemel, aerde, en zee, de starren, maen  

                 en zon: Een eenigh geest, gestort door allerhande leden,  
                   Beweeght dit gansch gevaert der weerelt, en haer steden  

 
 In een later gedeelte van zijn verhandeling spreekt Halbertsma over de 
betekenisontwikkeling van de “etymologische gronden” van woorden. Hij heeft naar eigen 
zeggen telkens zorgvuldig “eene keten van betekenissen” geconstrueerd en verwijst naar de 
Schola Hemsterhusiana: “De eenigste, die op deze wijze afleidingen hebben gemaakt, waren 
mijns wetens Tiberius Hemsterhuis en Ludovicus Valckenaer” (1851:70). In zijn streven naar 
streng “wetenschappelijke woordverklaringen” stipuleert Halbertsma: “Het aangeven van 
woorden, wier verband op gezag van den afleider behoort aangenomen te worden is een regt 
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hetwelk ik aan geenen der levende etymologisten, hoe groot zijn roem en gezag overigens zijn 
moge, kan toekennen” (1851:70; curs. toegevoegd). Welke taalkundigen hij precies bedoelt, 
geeft hij niet aan. We raken hier overigens aan de zogeheten “analogia significationis”, een 
onderdeel van de Hemsterhusiaanse analogie dat zich met de betekenisleer bezighield (cf. 
Luhrman 2006: 72) en dat in binnen- en buitenland nog wel waardering ondervond (Verburg 
1951: 432).    
 
Achttiende-eeuwse taalwetenschap (1) 
 
De lijnen die Halbertsma via Hemsterhuis en Valckenaer trekt naar de achttiende eeuw, zijn 
vrij krachtig aangezet. Hij greep terug op de principes van de Schola Hemsterhusiana, zo stelt  
De Jong (2009: 343), wat overigens daarom niet inhoudt dat hij een man was “van de oude 
tijd”, zoals in de literatuur wel eens is gesteld (cf. Feitsma 2012: 255).  
 Als gezegd, in 1845 heeft Halbertsma een in het Latijn gesteld dictaat uitgegeven onder de 
titel Lectio Publica Tiberii Hemsterhusii De originibus linguae graecae. Het is een door een 
onbekende student opgenomen achttiende-eeuws dictaat van Hemsterhuis, dat Halbertsma 
voorzien heeft van inleiding en commentaar (Slofstra 2012). De originele versie van dit 
dictaat is niet lang geleden in het Engels vertaald, ingeleid en becommentarieerd door Bouke 
Slofstra (2017) en Alpita de Jong (2017). Een Saussureaanse constructie kunnen we wel 
zeggen.  
 Welke taalkundige en taalfilosofische inspiratiebronnen heeft Halbertsma onder meer bij 
de achttiende-eeuwer Tiberius Hemsterhuis kunnen vinden? We weten vrij zeker dat 
Hemsterhuis van John Lockes (1632-1704) ideeën kennis heeft genomen. Ruhnkenius (1808: 
17) noemt in zijn ‘Elogium Tiberii Hemsterhusii’ als studiemateriaal van Hemsterhuis niet 
alleen klassieke filosofen zoals Plato maar ook een modernere auteur als Leibniz (1646-1716) 
en eveneens bestudeerde hij “cum Aristotele Lockium”. In de Bibliotheca Hemsterhusiana 
(van Sluis 2001: 68, 121) vinden we ook An essay concerning human understanding in een 
Franse versie (Amsterdam 1742). Halbertsma beschikte over dezelfde editie. Verburg (1952: 
430) noteert dat Hemsterhuis van Locke’s ideeën kennis had genomen (cf. Gerretzen 1940: 
116;), maar geeft geen concrete verwijzingen. Halbertsma bestudeerde het werk van Locke 
tijdens zijn opleiding tot predikant in Amsterdam (De Jong 2018: 31).  
 Een andere inspiratiebron voor Hemsterhuis is waarschijnlijk het werk van de taalfilosoof 
Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) geweest en wel diens bekende Essai sur l’origine 
des connaissances humaines (Amsterdam 1746)  (cf. van Sluis 2001: 120). Bij Hemsterhuis 
vinden we eveneens diens Traité des systèmes (uitgave Den Haag 1749). Ook Halbertsma had 
deze editie in zijn bibliotheek staan. Een taalkundig traktaat in de lijn van Franse en Engelse 
taalfilosofen heeft Hemsterhuis nooit gepubliceerd, maar wat is er via zijn mondelinge 
voordrachten en ongepubliceerde collegedictaten doorgegeven?  
 Gerretzen heeft de relatie tussen de Hemsterhusianen en de wijsgeren van de Verlichting 
jammer genoeg niet uitgewerkt (Verburg 1952: 423). Het lijkt evenwel een interessant 
onderzoeksthema te zijn. En de vraag in hoeverre opvattingen van auteurs als Locke en 
Condillac via Tiberius Hemsterhuis (cf. Feitsma 2012:86) hebben doorgewerkt in het 
ideeëngoed van Halbertsma, is eveneens een kwestie voor verder onderzoek. Zoals eerder  
opgemerkt, een overzichtelijke beschouwing van zijn taalopvattingen heeft Halbertsma nooit 
geschreven (de Jong 2009: 36).  
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‘Mijn vriend Grimm’ 
 
In een brief aan Halbertsma gedateerd 15 mei 1846 schrijft Jacob Grimm:“Alle Ihre arbeiten 
sind lehrreich und anregend, wenn man über einzelnes auch andrer Meinung ist” (Sijmons 
1885: 25; curs. toegevoegd). In hoeverre gold dat ook voor de uitgave van de Lectio? We 
weten dat Halbertsma een gesigneerd exemplaar van de Lectio naar zijn Duitse correspondent 
Jacob Grimm (1785-1863) heeft opgestuurd. De bibliotheek van de gebroeders Grimm bevat 
een exemplaar van de tweedelige Letterkundige Naoogst met de opdracht: “Jacobo Grimmio, 
viro optimo / m.a. J.H.H. 3.12.1846’’ (Krause 1989: 286). Een bedankbriefje van Grimm is 
me echter niet bekend.  
 Een aantal jaren later, in september 1854, reageerde Grimm wel op Halbertsma’s 
Maerlantuitgave: “Der vierte theil des Maerlant und der reichhaltige band aanteekeningen 
dazu waren mir ein willkommnes und werthes geschenk [...]. Ihre bemerkungen dringen und 
stellen erwünscht zusammen, wenn ich auch oft abweichener ansicht bin” (10-9-1854 uit  
Berlijn; Sijmons 1885: 25; cursivering toegevoegd). De maand ervoor, in augustus, had 
Grimm in een zogeheten Gesamtsitzung van de Berliner Akademie der Wissenschaften 
gesproken “Über Etymologie und Sprachvergleichung”. Terugkijkend op de ontwikkeling van 
etymologie levert  hij commentaar op het werk van de Schola Hemsterhusiana: “nicht lange 
vor dem erwachen einer die kleinsten redetheile erfassenden und belebenden 
sprachvergleichung hatte zumal die holländische philologenschule eine so willkürliche und in 
der luft schwebenden behandlung der griechischen wurzeln einzuführen gesucht, dasz unter 
den vermeintlichen einflüssen roher, d.h. nicht als bedeutsamer partikeln historisch 
nachgewiesner anlaute die kraft der lebendigsten wurzeln gebrochen wurde” (Grimm 1854: 
108-109; cursivering toegevoegd).  
 Halbertsma heeft niet gereageerd op deze kritiek van zijn vriend Grimm voor zover ik 
weet. Misschien niet onbegrijpelijk. Het karakter van Jacob Grimm, “als mensch und 
gelehrter”, had beslist onaangename kanten (cf. von See 1997: 88-89).  
 De Buck (1931: 205) schrijft dat Halbertsma zich niet, anders dan vele van zijn 
landgenoten, afgestoten voelde “door den Duitschen geest”. “Van een zekeren afkeer van de 
Duitschers is in Halbertsma’s geschriften niets te bespeuren” (1931: 206). In de tiende stelling 
bij zijn proefschrift stelt Jongsma evenwel dat de opvatting van De Buck niet juist is.  
 
Achttiende-eeuwse taalwetenschap (2) 
 
Een jongere tijdgenoot van Halbertsma die expliciet teruggreep op de achttiende-eeuwse 
linguïstiek, was de Franse linguïst Michel Bréal (1832-1915). Hij is tegenwoordig vooral 
bekend om zijn Essai de sémantique uit 1897, een boek dat regelmatig herdrukt is en diverse 
malen is vertaald. Albert Kluyver  (1858-1938), hoofdredacteur van het WNT, schreef er in 
1898 een bespreking over. Zeker de laatste jaren is er veel over Bréal gepubliceerd. Voor ons 
interessant zijn uitspraken die Bréal gedaan heeft in een aantal opstellen uit de jaren zestig 
van de negentiende eeuw, waarin hij zich kritisch opstelt ten opzichte van Duitse 
taalwetenschappers, met name tegenover August Schleicher (cf. Aarsleff 1982). In zijn 
Zielkundig-historische inleiding tot Algemeene en Nederlandsche taalkennis (1871) prijst de 
Deventer hoogleraar Johannes van Vloten (1818-1883) bijvoorbeeld Bréals opstel uit 1868 
over de “verholen gedachten” (‘les idées latentes du langage’) en verwerpt Schleichers ideeën 
over taal als organisme en al de implicaties daarvan krachtig (cf. Van Vloten 1871: 68 ev).   



 

8 
 

 Terzijde merk ik op dat ook de Franse “taalvorscher” (van Vloten) bekend blijkt met de 
resultaten van het werk van “l’école hollandaise”, waartoe hij “Hemsterhuys, Valckenaer, 
Lennep et Scheide [sc. Scheidius]” rekent. De Schola Hemsterhusiana had geprobeerd om de 
studie van het Grieks te vernieuwen, aldus Bréal, “en y appliquant les procédés de la 
grammaire sémitique et en divisant les racines grecques en racines bilitères, trilitères et 
quadrilitères”. Hij moest concluderen: “On ne doit pas s’étonner si une pareille tentative ne 
produisit que des erreurs” (Bréal 1866-1874: xxviii).  
 
       

  
  Michel Bréal  
 
Over zijn negentiende-eeuwse taalkundecollega’s noteert Bréal in zijn “idée de ce travail”: 
“Si l’on se borne aux changements des voyelles et des consonnes, on réduit cette étude aux 
proportions d’une branche secondaire de l’acoustique et de la physiologie” (1897: 27). De 
eenzijdige studie van taalvormen kent volgens hem de nodige beperkingen. Taal heeft te 
maken met de geest van de mens en is niet een zelfstandig organisme, dat bestudeerd wordt 
als onderdeel van de  natuurwetenschappen.   
  Aan het slot van het Essai, in een ‘annexe’ over “L’histoire des mots” uit 1887, vinden we 
het citaat van Vergilius Mens agitat molem ... (1897: 207), dat ook in Halbertsma’s inleiding 
enkele malen te vinden is: de geest staat centraal (cf. 1851: 37, 42). Over de strekking en 
positionering van Bréals ‘semantiek’, die wel wat meer inhoudt dan alleen betekenisleer, 
verwijs ik naar de in 1982 gebundelde opstellen van Hans Aarsleff. Merk op dat in het werk 
van de Ferdinand de Saussure (1857-1913), auteur van de Cours de linguistique générale 
(1916), een en ander terug te vinden is van de taalkundige ideeën die Bréal vanaf de jaren 
zestig van de negentiende eeuw naar voren heeft gebracht.   
 Waar Halbertsma zich beroept op de achttiende-eeuwse Schola Hemsterhusiana, beroept 
Michel Bréal zich ook op achttiende-eeuwse inzichten, en wel die van de “l’école de 
Condillac”, die ruim een halve eeuw onder vuur had gelegen, maar die naar zijn mening 
dichter bij de waarheid was dan de vooral op taalvormen gerichte negentiende-eeuwse 
taalwetenschap die door Bopp en Schleicher is verdedigd.  
 
Fazit 
  
De herkomst van Halbertsma’s psychologistisch getoonzette ‘Algemeene taalgronden’ (1851) 
is door hem niet duidelijk aangegeven. Zijn inzichten en bevindingen heeft hij nooit tot een 
theorie omgewerkt (de Jong 2009: 331). Zijn beschouwingen zijn mogelijk mede gebaseerd 
op achttiende-eeuws taalfilosofisch gedachtegoed zoals door wijsgeren annex taalfilosofen als 
Condillac en Locke naar voren gebracht. Halbertsma sloot vooral aan bij door de Nederlandse 
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classicus Tiberius Hemsterhuis en zijn volgelingen onder meer in diens Lectio verdedigde 
opvattingen over de analogia innata. En hij presenteerde onder het motto mens agitat molem 
een taalkundige benadering waarbij de menselijke geest het uitgangspunt vormde. In de 
Franse linguïstiek was het Michel Bréal, auteur van een veelgelezen boek over Sémantique 
(1897), die vanuit de achttiende-eeuwse taalfilosofie verwante lijnen heeft doorgetrokken.  
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