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 it gedenkboek wil niet zijn alleen maar een huldiging van hen die in de geschie-

denis van onze fabriek een leidende rol hebben gespeeld — ofschoon wij die in 
dank en respect gedenken, doch wanneer hier van een huldiging gesproken kan 

worden dan is die bedoeld aan hen die, op welke plaats ook in ons bedrijf, hun 

beste krachten daaraan wijdden. 
Wij bieden U dit exemplaar aan in het vertrouwen dat het voor U en voor ons nuttig 

kan zijn wanneer U onze zaak — onze principes en idealen nog beter leert kennen. 
Moge het onze aangename relatie nog verstevigen en moge het ons gegeven zijn om ons be-
drijf door de stormen van dezen bewogen tijd heen te loodsen, in het belang van allen die 

daarin hun bestaan vinden en van hen die onze principes inzake service en kwaliteit deelen. 

GROUW, 25 MEI 1941. 	N.V. HALBERTSMA'S FABRIEKEN VOOR HOUTBEWERKING 



DE GESCHIEDENIS VAN EEN FRIESCH GROOTBEDRIJF 
DOOR 

JOHAN LUGER 

Aangenomen mag wor-
den dat ongeveer ieder 
Nederlander ééns in zijn 
leven een bezoek aan 
Friesland heeft gebracht. 
Hij neemt dan als voor-

wendsel de Elfstedentocht of de Friesche 
meren. Hij houdt dan van Friesland de 
herinnering over aan een wijd en grootsch 
land, bewoond door blonde en in het alge-
meen wat gereserveerde lieden, die onder 
elkander een taal spreken zoo volkomen 
verschillend van andere talen, dat men, wat 
dit betreft, even goed in een ver vreemd 
land zou kunnen vertoeven, met dit ver-
schil dat die inwoners niet zoo goed de 
Nederlandsche taal spreken als de Friezen. 
Hij bespeurt verder dat de Friesche boer-
derijen machtig en zwaar op het land liggen 
en een eigenaardige voor-bouw bezitten 
en de kerktorens er heel anders uitzien dan 
in de andere Nederlandsche provincies. 

De Nederlander, die nèbit in Friesland 
is geweest, weet alleen dat de Friezen 
zwijgzaam zijn, koppig, betrouwbaar, dap-
per en geen geschikte lieden om er een 
ruzie mee te beginnen. 
Noem een Fries geen Hollander. 
Ontmoet men in een internationaal gezel-
schap een Fries die goed Hollandsch 
spreekt en ge zegt: zoo, is u óók Hol-
lander! dan zal hij u antwoorden: „Een 
Hollander ben ik niet". Hij kan u laten 
raden en ten slotte verveelt het hem 
misschien en eindelijk zegt hij: „Ik ben 
een Néderlander en een Fries. Hollanders 
zijn de menschen die in Noord- en Zuid-
Holland wonen." 
Het beste is dan maar er het beste van 
te maken en uw foutieve inzicht te be-
kennen. 
Het toeval bracht mij op een korte reis 
door Friesland in aanraking met een 
zeer bekenden zeiler — zijn naam was 



Halbertsma — en ik wist niet met een zeer 
bekenden zeiler te doen te hebben. Het 
was een korte ontmoeting — hij vertelde 
den leek op het gebied van zeilsport veel 
interessante dingen en er bleef iets in mijn 
herinnering hangen van een „kof", eentype 
zAschip dat van Friesland uit de Oostzee 
bevoer en al zulks meer. De naam „Hal-
bertsma" zei mij niets — ik wist niet wat 
deze heer in het leven verrichtte om zijn 
schoorsteen rookend te houden, want in 
den zomer is men op de Friesche meren 
een zeiler of. . . een leek, zooals ik. Men 
vraagt zich slechts af: is mijn „ontmoe-
ting" een vlotte sociabele kerel of niet. 
Ik vergat Friesland en den Halbertsma 
dien ik ontmoet had. Er gebeurden ver-
schillende dingen in de wereld, nog groo-
ter en catastrophaler dan de scheiding 
door een vloedgolf teweeggebracht tus-
schen Friesland en West-Friesland. 
De oorlog brak uit. 
Het verkeer tusschen de landen was 
verbroken. 
En in Mei 1940 ging de cycloon over 
Nederland. 
Nederland is geen land om bij de pak-
ken neer te zitten en iedereen doet zijn 
best den eigen arbeid op gang te houden. 
Dus, je werkt. Maar je voelt de benau-
wenis van de afgeslotenheid. Je kunt niet 
reizen en je hebt af en toe behoefte nieuwe 
indrukken op te doen en met andere 
menschen in aanraking te komen. 
En juist terwijl ik met mijn bedrukte 
zieltje door Amsterdam dwaal, kom ik in 

het centrum van Amsterdam een man 
tegen . . . „Ik heb hem toch vroeger 
ontmoet" denk ik. . . en hij herkent mij 
eveneens . . . 
— Juist, meneer Halbertsma. Hoe gaat 
het met u? 
Wij praten een oogenblik over den „toe-
stand" en ik vertel hem dat een schrij-
vende journalist in deze dagen niet veel 
armslag heeft . . . 
Halbertsma lacht . . . 
— „Dat is uitstekend", zegt hij. „Nu heb-
ben jullie tenminste een kans je eigen 
land te ontdekken. Is u ooit in Grouw 
geweest ?" 
— ,,Grouw?" zeg ik ontsteld. „Is het 
leven al niet grauw genoeg. Waar ligt 
Grouw eigenlijk ?" 
— „In Friesland. Ik bespeur dat u er 
nooit geweest is. In Friesland is nièts 
grauw. Lucht, land water, — dat kan 
nooit grauw zijn. Enfin, als u er eens 
uit wilt om uw hoofd een beetje uit te 
laten waaien, kom dan eens een weekend 
naar Grouw. Als u dat vroeg in 't vol-
gend voorjaar doet zou dat mooi treffen 
want dan bestaat onze fabriek 50 jaar... 
— „Wat gaat mij . . . " probeer ik te 
zeggen. 
— „Komt U maar" — zegt hij raad-
selachtig — „het mooie Friesland — 
Grouw — ons bedrijf en uw pen — dat 
kon wel eens een boek worden". En 
neemt U mij nu niet kwalijk, want ik 
heb vandaag nog heel wat te doen. 
Tot ziens, hoop ik - . . " 



EEN SCHOORSTEEN ALS WEGWIJZER 

Het zonderlinge van een 
weekend in Grouw bleek 
achteraf niet zoo zon-
derling. Geestdriftige 
vrienden die de zeilsport 
bedreven of als schaat-

senrijder deel hadden genomen aan de 
Elfstedentocht, beschreven mij dit dorp 
als een parel — beschreven het breede 
water dat de Grouw heet en „de" 
Pikmeer . 
— Je kunt het overigens niet missen, 
zeiden zij, want er staat een schoorsteen 
die mijlen in den omtrek te zien is. 
Van Leeuwarden naar Grouw is onge-
veer twintig minuten sporen. Toen ik dus 
door het coupévenster een reusachtige fa-
brieksschoorsteen zag oprijzen uit een 
lange rand van huizen, boerderijen en 
fabrieksgebouwen, nam ik mijn koffertje 
uit het bagagenet. De schoorsteen had 
in mijn opzicht zijn plicht gedaan en 
buiten stond de blozende Fries die Hal- 

• bertsma heet. Want nu ik de buitenissig-
heid begaan had van een plezierreis naar 
Grouw, stond hij dan ook met Friesche 
gastvrijheid aan den trein en loodste mij 
de heerlijkheden van het land binnen. Hij 
hoorde met voldoening naar mijn relaas 
— de prachtige bootreis naar Stavoren 
en de schoonheid van het Friesche land-
schap — de machtige boerderijen en de 
kerktorens met hun eigenaardige zadel-
daken. En ik zei iets van den schoorsteen . . 

— Dat is de schoorsteen van onze fabriek, 
zegt Halbertsma. 
— Wat verwerkt U daar eigenlijk? vroeg ik. 
— Hout, zei Halbertsma. Wij maken 
kisten, wij maken deuren, wij maken. . 
enfin, dat vertel ik u later wel eens. Wij 
doen het binnenkort al vijftig jaar. Dan 
weet je wel iets van hout af. . ." 
En zoo kom ik bij de Halbertsma's thuis. 
Er zijn ook gasten -- dagelijksche. De 
heer met het rustige gezicht, dat is Jan 
Mulder. In het gesprek verneem ik dat 
hij mede-directeur van de fabriek is. Er 
zijn twee jongelieden in de kamer, die 
eveneens in het bedrijf werkzaam zijn, 
Pieter Halbertsma, genoemd naar zijn 
grootvader, die het bedrijf grondvestte, 
en Klaas Mulder. . 
— Het is niet zoo ingewikkeld, zegt Mul-
der. Ik ben getrouwd met een zuster van 
Hidde Halbertsma — wij zijn dus zwagers. 
En dan wordt er gepraat over zeilen en 
jagen, over Grouw en over de zaak. 
Als de Halbertsma's en de Mulders niet 
over zeilen en jagen praten, dan praten 
zij over de zaak en wat er mede samen-
hangt. Er is een patriarchale verhouding 
in Grouw tusschen patroons en werk-
lieden— iedere werkman. . . en hoevelen 
zijn er niet die een kwart eeuw en lan-
ger in het bedrijf hebben meegewerkt, 
kent zijn patroons en de patroons kennen 
de geschiedenis van iederen werkman. 
Daar wordt geen drukte over gemaakt, 



Hidde Binnert Halbertsma (rechts) en Jan Nicolaas Mulder, de 
tegenwoordige directeuren, kwamen resp. 1908 en 1912 in de zaak 

want het hoort zoo. Friezen houden niet 
van drukte . . . Zij hebben de beste zeilers, 
de beste schaatsenrijders, het beste melk-
vee — zij sturen hun prachtige zuivel 
over de heele wereld . . . en de Halberts-
ma's en de Mulders vinden het ook heel 
gewoon dat er in vijftig jaar zoo'n bedrijf 
opgebouwd werd. . . 
— Dat zal een feest zijn, zeg ik. 
— Wij maken er geen drukte van, zegt 
Halbertsma. Dit is geen tijd om feest te 
vieren. Wij zijn al blij dat wij de fabriek 
draaiende kunnen houden en de menschen 
aan het werk. Dát is de hoofdzaak. Maar 

ja, iets zullen we er natuurlijk aan doen. 
— Ja, zegt Mulder, die altijd met een 
rustige stem praat en van een benijdens-
waardig flegma is. We zullen zelfs iets 
meer uitgeven dan in 1891 . . . 
De heele familie lacht . . . 
— In 1891 ? vraag ik. 
— Dat is een familiegeheim eigenlijk, 
meent Halbertsma, maar enfin, ik zal dan 
maar vertellen dat wij in het kasboek 
van mijn vader een post gevonden hebben 
van f 1.30 . . . voor „onkosten tractatie." 
Dat was op 25 Mei 1891, dus de dag van 
de oprichting der eerste fabriek. . . 



— De oprichter gooide dus het geld niet 
over den balk, zeg ik. 
— Dat doen de tegenwoordige directeuren 
óók niet, meent Mulder. 
De avond valt en Grouw wordt zoo stil, 
alsof er buiten geen wereld bestond. Het 
gesprek wordt voortgezet en de jongens, 
Pieter en Klaas, luisteren en maken af en 
toe een opmerking— zakelijk. Ze zijn in 
de zaak, maar hun vaders zijn tevens hun 
directeuren. Dat bespeur je aan de reve-
rentie waarmede de jongens aan het 
gesprek deelnemen. . . 
— Het is prachtig dat ze zoo meteen in 
het bedrijf kunnen, zeg ik. 
— Dat hangt er van af, antwoordt 
Halbertsiiia. U moet niet denken dat de 
carrière voor de jongelui klaar ligt. In 
het bedrijf geldt alleen het bedrijf en 
niet de familie. Voor de fabriek kan 
niemand goed genoeg zijn en de jongelui 
moeten hun positie veroveren, zoo goed 

als een ander. Mijn zwager Mulder kwam in 
de fabriek, niet omdat hij de schoonzoon 
van mijn vader was, maar omdat wij hem 
noodig hadden en omdat hij voor het 
bedrijf zeer nuttig kon zijn." 
De avond is voorbij voor ik mij bewust 
ben dat ik eigenlijk den ganschen tijd 
over een fabriek en een bedrijf heb hooren 
spreken . . . terwijl fabrieken en bedrijven 
in het algemeen voor mij geen boeiend 
gespreksthema vormen. Doch wanneer een 
aantal menschen hun hart en hun energie 
hebben gestoken in de ontwikkeling van 
een zaak, is het onmogelijk dat zij niet 
op u iets kunnen overdragen van hun 
enthousiasme. De voorstelling die men 
vroeger bij den mensch ingang trachtte te 
doen vinden dat een fabrikant iemand is 
die werkt om rijk te worden, bleek mij 
hier een legende. Ongetwijfeld werken de 
Halbertsma's en de Mulders even hard als 
iemand van hun personeel — ongetwijfeld 
zouden zij zich kunnen veroorloven er 
morgen mee op te houden. Wat is het 
dan dat hen beweegt te werken, de 
fabrieken uit te breiden, nieuwe plannen 
te bedenken, hun kinderen de harde scho-
ling van het bedrijf te laten ondergaan. . . 
Dat is . . . de romantiek van het bedrijf. 
— Zoo kunt u het• noemen, zegt Hal, 
bertsma, maar daarnaast het verantwoor-
delijkheidsgevoel tegenover de kinderen, 
het personeel, de gemeenschap." 
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VAN EEN ZONDAG.... 
DIE GEEN VERLOREN ZONDAG WAS 

Het is prachtig weer, 
koud, maar zonnig. En 
Hidde Halbertsma, de 
zoon van Pieter Goslik 
Halbertsma, stichter der Aiiii"""m•  
fabriek, heeft mij aan-

geboden Grouw te laten zien. 
In de gevoerde gesprekken ben ik tot 
de ontdekking gekomen dat in Friesland 
de naam Halbertsma een náám is. 
In Grouw is een Halbertsmaplein — in 
het park staat een buste van den Frieschen 
dichter Dr. Eeltje Halbertsma, een van 
de vier broers Binnert, Eeltje, Tjalling 

en Joost, waarvan Binnert de stamvader 
van de Grouwster Halbertsma's is. 
— Hier ligt Eeltje begraven, zegt Hal-
bertsma en wijst op vier roode straat-
klinkers, die een klein plekje kleur 
-brengen in de donkere klinkerbestrating 
van het kerkplein. Want hier bevond 
zich vroeger het kerkhof. . . 
De kerk zelve met haar prachtige toren is 
een schoon Romaansch bouwsel, helaas 
ontsierd door vele dingen. 
Doch het pleintje is stemmig. Grouw 
heeft al het karakteristieke van een 
visschersdorp, in haar kleine buurtjes en 



nauwe straatjes en kromme slopjes, 
kraakzindelijk en gezellig. Halbertsma 
laat mij de huizen zien die hier voor de 
arbeiders gebouwd zijn. De Halbertsma's 
van vroeger en nu zijn niet weg te 
denken uit het beeld van Grouw — zij 
hebben fabrieken gebouwd, maar mede 
door hen kwamen ook woningen tot 
stand — een prachtige weg langs de 
Pikmeer, waar een vriendelijk theehuis 
is neergezet, doch waar men ook gedacht 
heeft aan den kleinen man, die eveneens 
zijn mooie uitzicht op het meer wil ge-
nieten en dit op comfortabele wijze kan 
doen, beschut tegen wind en zon . . . 
— Wij hebben een pensioenfonds voor 
onze arbeiders. Ik denk wel dat dit het 
meest zal profiteeren van het jubileum, 
peinst Halbertsma. 
Een wandeling door Grouw op een zon-
nigen dag is zeer aangenaam, doch er is een 
schaduwzijde wanneer ge wandelt met een 
der directeuren van de Halbertsmafabrie-
ken. Er is niemand die hen niet hartelijk 
groet, niemand die hen niet kent en wan-
neer de directie niet meestal een opgewekt 
goeiendag zou zeggen, in plaats van den 
hoed af te nemen, zou zij een verdrietige 
slijtage aan hoeden ondervinden... 
— Het plezierige van het arbeidersbe-
staan in vergelijking met de groote stad, 
is wel dat bijna iedere arbeider hier zijn 
bootje heeft en in zijn vrijen tijd en 
op Zondag gaat zeilen en visschen. Er is 
water genoeg. . . 
Inderdaad. 

Voor de Halbertsma's was er zelfs teveel 
water. Zij zaten op een gegeven oogenblik 
vast. 
En zij begdnnen het gevecht met het water. 
De fabriek moest uitgebreid worden en 
de breede Grouw zat hen in den weg. 
Dat was geen bezwaar voor menschen die 
tot een volk behooren dat zich juist in 
den strijd tegen het water een wereld-
reputatie heeft verworven. 
Zij sloegen een stuk weg uit de flanken 
van de Grouw, die het op deze plek best 
verdragen kon — zij herhaalden dit vele 
malen en na de laatste demping had de 
Grouw tienduizenden vierkante meters 
verloren, die nu Halbertsma's fabrieken 
heeten. Doch zij bouwden met piëteit en 
probeerden zoo weinig mogelijk schade 
toe te brengen aan het fraaie, beeld van 
het dorp. En de piëteit bleven zij ook 
bewaren ten opzichte van de moeder, 
die haar uitzicht op het water niet wilde 
missen en dus werd één van de nieuwe 
fabrieken zóó gebouwd dat het uitzicht 
gespaard bleef. De Halbertsma's houden 
van een breeden kijk — in hun woningen 
en in hun zaken. 
— Dat is zeker uw vader? vraag ik, 
wanneer wij in de woning van Halbertsma 
gekomen zijn . . . Een energieke oude 
heer, met fijnen spitsbaard 	geschilderd 
door Piet van der Hem. Een duplicaat 
hangt in het kantoor van de firma. 
Het duurt niet lang of wij spreken weer 
over hout. 
En ditmaal ben ik er zelf over begonnen. 



„DE KOF GAET VOOR DE BAET UIT” 

In de hal bij de Hal-
bertsma's hangt een 
prachtig tegeltableau, 
voorstellend een schip 
met volle zeilen. 
— Mijn grootvader had 

zoo'n kof in eigendom, samen met twee 
van zijn zusters, vertelt Halbertsma. Die 
voeren op de Oostzee en in Grouw waren 
zelfs drie hellingen waarop zulke koffen ge-
bouwd werden. Ze gingen met Makkumer 
aardewerk naar Memel en Koningsbergen 
en kwamen terug met Rigasche kluften, 
waaruit het kuiphout werd gekloofd . . ." 
— De kof gaet voor de baet uit, zeg ik, 
met een variant op het Amsterdamsche 
huis wat in zijn gevel het opschrift ver-
toont: de Cost gaet voor de baet uit . . . 
— Dat is niet onaardig, meent Mulder. . . 
Want Mulder is bij Halbertsma en de 
eenige variatie is dat Halbertsma zich bij 
Mulder bevindt. Of zij zijn samen ergens 
anders. 
— Maar hoe is het eigenlijk begonnen, 
vraag ik. En wie is op het idee gekomen in 
Grouw . . . enfin . . . een fabriek te maken? 
— Dat is niet zoo precies te zeggen, be-
gint Halbertsma zijn verhaal. Mijn vader 
heeft mij verteld dat er vroeger in Grouw 
veel boterhandelaren woonden en ik heb 
eens een geslachtslijst gezien van de familie 
Halbertsma waar verschillende leden van 
het geslacht als boterhandelaren vermeld 
staan. . . 

— Dat is nog geen hout, meen ik. 
— U moet ook even afwachten. Behalve 
die handelaren in boter woonden in Grouw 
ook de z.g. „boterschippers", die het pro- 
duct vervoerden van de markten te 
Leeuwarden, Sneek en Grouw. Wij hadden 
hier ook een waag, die op het oogenblik 
gebruikt wordt als woonhuis, brandspuit-
huis, bergplaats . . . en als er ondeugde- 
lijke menschen in Grouw gevonden worden 
zelfs als arrestantenlokaal. De vroegere 
bestemming kunt u afleiden uit de om-
standigheid dat zich op de windvanen nog 
knoppen bevinden in den vorm van boter-
vaatjes. 
Die boterschippers dan waren behulpzaam 
bij het wegen van de boter en bij het 
keuren. Men moest dan de bovenste 
hoepels van de vaten losslaan, waardoor 
het vat een waaiervorm kreeg en de in- 
houd gemakkelijk op de weegschalen ge- 
zet kon worden. Bij dit losslaan braken 
vele hoepels •— een der boterhandelaren 
kwam op het idee die hoepels te gaan 
leveren — hij ging ook het kuipershout 
koopen — ja, hoe begint eigenlijk een be-
drijf? Dat ontstaat altijd uit de vraag. 
— En de Halbertsma's ? 
— Die waren er vroeg bij, hoewel ik in 
de geslachtslijst eerst een handelaar in 
kuiphout van den naam Halbertsma heb 
gevonden, die in 1795 geboren werd en in 
1847 stierf — Binnert Halbertsma. 
Dat kuiphout was toen heel anders 



dan tegenwoordig. Toen werden de duigen 
en bodems gekloofd uit de zoogenaamde 
Rigasche kluften of Amerikaansche eiken 
duigen De aflaadhaven van deze laatste 
was New-Orleans. Vandaar werden ze naar 
Hamburg vervoerd en verder per lichter 
naar Grouw.  . . . 
— U neemt me wel niet kwalijk, maar 
dat is me te technisch. 
-- De menschen in het vak begrijpen dat 
wel en ten slotte kan ik u niet in één 
avond het vak leeren. 
Doch om terug te komen op het kuiphout 
— de handel bestond hierin dat in Ame-
rika en in de Baltische landen, het eiken-
hout voor de duigen, bodems en deksels 
gekocht werd — de hoepels in de zuidelijke 
provincies van ons land, hoofdzakelijk 
tusschen Maas en Waal en te Raams-
donkveer. 
De kuipers kwamen, dikwijls met hun 
vrouw, in het voorjaar in Grouw, om het 
hout te zien en te koopen. Zoo kreeg je 
een persoonlijk contact en dat is tot op 
heden nog altijd de beste manier om zaken 
te doen, want je leert de menschen ken-
nen — hun kwaliteiten waardeeren en 
rekening te houden met hun persoonlijke 
belangen. Ieder bouwt aan zijn eigen zaak 
en het is noodig met elkander van ge-
dachten te wisselen en je aan elkander aan 
te passen. Zonder het vertrouwen dat je 
afnemers in je stellen en zonder het ver-
trouwen dat je in hen verkrijgt, kun je 
niet vruchtbaar werken. Je bent er niet 
van af wanneer je iemand levert — hij 

moet ook tevreden zijn en hij moet het 
blijven. Wanneer bij mijn familie een 
kuiper en zijn vrouw op bezoek kwamen, 
dan bleven zij dien dag onze gast. Die-
zelfde afnemers werden geregeld ook door 
mijn vader met een Friesche krompanee-
len sjees bezocht en ook dan viel over 
de gastvrijheid niet te klagen. 
— Er is in zaken nog poëzie, meen ik. 
— Natuurlijk. Menschen zijn geen machi-
nes. Mijn grootvader kreeg eens een brief 
van een afnemer, die begon met: „Lieve 
koopman, vrouw en kinderen, mij is een 
erfenis te beurt gevallen" enz. Er was een 
uitnoodiging aan vast geknoopt om zoo 
gauw mogelijk over te komen, ten einde 
de verschuldigde gelden in ontvangst 
te nemen. . . ' 
— En hoe komen wij nu zoo langzamer-
hand aan de fabriek? 
— Daar breng ik u ook zoo langzamer-
hand heen. Tusschen 1880 en 1890 kwam 
het machinaal gezaagde beuken-botervat- 
hout aan de markt. Eerst kwam het uit 
Duitschland en werd dan door den groot- 
handel onder de kuipers gebracht — dat 
deed ook mijn grootvader. Maar een be-
zwaar was dat de fabrikaten niet bij 
elkander pasten en zoo zag mijn groot- 
vader de noodzakelijkheid in zelf den defi-
nitieven vorm aan te geven. Om zelf het 
stamhout te laten komen is om verschil-
lende technische *redenen niet mogelijk — 
bij het zagen gaat vijftig procent ver-
loren. . . en voor die vijftig procent heb 
je toch ook de volle vracht te betalen. 



Zoo betrekken wij dus sedert dien tijd de 
ruwe cylindrisch gezaagde duigen en de 
ruwe bodemplankjes van fabrieken uit 
Duitschland, Polen, Oostenrijk, Tsjecho-
slowakije en Joego-SlavO. En hoe nu de 
fabriek opgericht werd, die op het oogen-
blik doet wat ik u vertelde en nog vele 
andere dingen meer. . . De fabriek werd 
opgericht in 1891. Er was een strenge 
winter geweest en in April was de grond 
nog zoo hard dat de fundamenten er met 
het houweel in gekapt moesten worden. 
Zoo kwam het eerste fabriekje, in den 
tuin van ons huis, tegen de schuren, waarin 
toen het kuiphout was opgeslagen. 
Het werd zoo gemaakt dat mijn moeder 
uit de huiskamer het uitzicht bleef hou-
den over het water van de Grouw naar 
de Spoorbrug. 
— Dat heb ik al gehoord, zeg ik. En het 
doet je goed dat er in Grouw niet alleen 
gedacht wordt aan fabrieken en zoo. 
— Daar dacht ook mijn vader in het 
begin niet aan. Hij had niet de ambitie om 
een zoo groot bedrijf te stichten als het 
onze geworden is . . . 
— En er werd ook niet gedacht aan 
een tweeden directeur, zegt Mulder. 
Want al weet de heele familie zelf wel hoe 
het bedrijf ontstond en hoe het groeide, 
toch luistert iedereen toe, want het gaat 
over de zaak. 
De fabrieken waar ik nu uren over 
hoor praten, zijn voor mij een levend 
bedrijf geworden, opgegroeid uit het eerste 
fabriekje in den tuin van de Halbertsma's. 

— Doch waarom zou je, als je een kleine 
fabriek sticht, niet tevens denken aan 
een groote ? 
— Omdat je wel durf moet hebben, doch 
ook voorzichtig moet zijn. Je moet de 
kansen van je product niet alleen bereke-
nen voor het oogenblik, doch ook voor de 
toekomst. Wij hebben de vathoutfabriek 
gesticht en ook de kistenfabriek op het 
oogenblik dat er behoefte aan was en 
gingen uitbreiden naarmate de behoefte 
toenam. Gingen wij uitbreiden, dan was 
het niet omdat wij een grootere fabriek 
wilden hebben, maar omdat die uitbrei-
ding noodig was voor een verzekerde 
vlotte bediening onzer afnemers. Toch was 
het stichten van die kleine fabriek een 
heele onderneming voor mijn vader. 
Hij was geen technicus, maar een koop-
man. De oude knechten noemden mijn 
vader dan ook altijd ,,koopman". . . 
— En vroeger hebben ze jou ook nog 
wel zoo genoemd, zegt glimlachend 
mevrouw Halbertsma. 



Weer is het donker ge-
worden — weer is de 
stilte van den ongerep-
ten nacht over Grouw 
gevallen. 
En morgen gaan wij in 

de fabriek. 
Ik denk aan den Halbertsma die een 
koopman was en een fabriek stichtte, 
dezelfde wier machtige schoorsteen het 
beeld van Grouw beheerscht, tot ver in 
den omtrek. Ook zijn eerste knechten 
waren geen fabrieksmenschen. „Koop-
man" zeiden zij tegen hun fabrikant. De 
werklieden waren een paar schippers-
knechten, een schoenmaker, een timmer-
man, enz., die niet met de machines durf- 

den te werken tot de „koopman" hen had 
laten zien hoe je er mee werken moest .en 
dat je het zonder gevaar kon doen. De 
duigenschaaf wilde alleen loopen wanneer 
ze een portie wonderolie als smeersel had 
gekregen en de stukken van de bodems 
vlogen in het rond, zoodat de machines met 
ijzergaas beschermd moesten worden — of 
liever: de werklieden. Zoo leerden de baas 
en de knechts het bedrijf samen en daar-
door ontstond een genegenheid en een 
samenwerking als men niet overal vindt. 
En zoo ontstond de Grouwster mentali-
teit: Jaap is zoo goed als zijn baas. 
Door dat onderlinge vertrouwen en die 
onderlinge waardeering kwam het ook 
dat de overgang naar het overleg met de 



werkliedenorganisaties in Grouw eigenlijk 
zonder veel moeilijkheid tot stand kwam. 
Men was het niet - anders gewoon dan te 
overleggen met de menschen — over de 
werkmethoden, over materialen en machi- 
nes. En niet alleen die oude verstandhou- 
ding met de werklieden wierp vruchten 
af, doch ook de vroegere goede verhou- 
ding met de kuipers, waarvan er velen 
in vasten dienst waren gekomen bij de 
zuivelfabrieken. 
En de fabriek groeide. 
De aanval op den tuin van het huis werd 
voortgezet en spoedig was deze volge- 
bouwd. De fabriek leverde langzaam aan 
ongeveer aan alle boterfabrieken in de 
drie Noordelijke provincies. Er werden 
vuren kisten gemaakt voor kaasverpak-
king en aanvankelijk was ook de levering 
van lijnkoekenkisten een belangrijk on-
derdeel. 
In 1900 begon Halbertsma met een geheel 
nieuw bedrijf: de fabricage van populieren 
kistjes voor boterverpakking. Hij ging 
dus „schillen" want de plankjes voor deze 
populieren kistjes worden niet gezaagd 
doch geschild. De meubelmakers noemen 
dat „fineer", al zijn die populierenplankjes 
dan wat dikker. 
Zoo groeide de fabriek. Wat als defini-
tieve uitbreiding bedoeld was, bleek na 
enkele jaren weer tijdelijk. Een schuur die 
gebruikt werd om het vurenkisthout op 
te slaan, leek aanvankelijk reusachtig— en 
bleek later belachelijk klein. Men maakte 
er de brandstoffenbergplaats van en 

vond deze voldoende — nu is de brand-
stoffenbergplaats weer. . . te klein. 
De fabriek groeide, doch de omstandig-
heden eveneens. En omstandigheden heb-
ben de gewoonte zich te wijzigen. 
De directeuren keken goed uit en hielden 
niet op conservatieve manier vast aan 
oude methoden van fabricage en afzet. 
De Friesche kof die voor de baat uitging, 
zeilde niet alleen op oude en bekende 
wateren, doch bevoer nieuwe wegen. 
In 1908 kwam Hidde Halbertsma in de 
zaak en in 1912 de zwager, Mulder. 
Dat werd allemaal terdegebekeken. 
Mulder kwam als werktuigkundige in 
Grouw om er eenige maanden practisch 
te werken in een machinefabriek. En 
zwierf vervolgens weer uit, naar Engeland 
en Amerika. Hij verloofde zich met de 
dochter van den oprichter der fabriek, 
doch dit beteekende nog niet dat hij 
in de zaak kwam. Hij zocht een ander 
bestaan en vestigde zich in Groningen, 
waar hij een technisch bureau opende. 
Toen kwam na eenigen tijd het aanbod 
van zijn aanstaanden schoonvader bij 
deze in de zaak te komen en deze zake-
lijke affaire zal ongetwijfeld van beide 
zijden zeer zakelijk overwogen zijn. Er 
was voor Mulder een toekomst en de zaak 
kon best iemand gebruiken van Mulders 
technische kennis en ervaring. Dat de 
beide partijen niet slecht zagen -- dat 
toont de schoorsteen in Grouw, het groote 
fabrieksterrein en de bloei van de onder-
neming. En ook in ander opzicht was 
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de vereeniging van de twee families een 
gelukkig ding. Want vier jaren geleden 
vierde Mulder het zilveren jubileum van 
zijn huwelijk. 
Er werden nieuwe wegen geopend en 
oude wegen verzandden. Sommige artike-
len die de fabriek leverde, zooals lijn-
koekenkisten, kaaskisten en margarine-
kisten, werden niet meer of in geringe 

mate gevraagd, waartegenover andere 
artikelen als condenskisten, melkpoeder-
kisten, groentekratten en eierkisten in 
steeds toenemende mate gefabriceerd 
moesten worden. Men schrijft het zoo ge-
makkelijk neer, doch iedere verandering 
beteekende weer veel hoofdbreken, veel 
overleg, het doen van uitgaven en het 
zoeken van nieuw afzetgebied. De popu- 
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. . . De eerste fabriek werd zó6 gebouwd, dat het uitzicht van Moeder gespaard bleef. . . 

lierenkistenmakerij werd de leverancier 
van de chocolade- en suikerwerkindustrie 
— vooral gedurende de mobilisatie, toen 
de prijs van het binnenlandsche popu-
lieren stamhout lang niet in die mate 
steeg als het buitenlandsche vurenhout. 
In 1914 deed zich de noodzakelijkheid 
gevoelen een spijkerbedrijf in Leeuwarden 
te stichten. De afname van gespijkerde 

kisten in Leeuwarden was toegenomen en 
daar werkte Joh. Terpstra, die aan 
den Harlingertrekweg een klein spijker-
bedrijf begonnen was. Halbertsma nam 
het bedrijf over en de eigenaar werd 
de bedrijfsleider voor Leeuwarden. De 
fabriek werd gevestigd in de gebouwen 
van de molen „De Kroon" en als ge de 
fabriek betreedt zijn de sporen van de 



vroegere bestemming nog duidelijk zicht-

baar. 

De fabriek in Leeuwarden had met moei-

lijkheden te kampen, want niemand had 

den wereldoorlog verwacht, die een maand 

na de opening van het filiaal uitbrak. Er 

was een tijdelijke en groote stijging in 

de fabricage van de populieren kisten, 

doch die van het botervathout en de 

vuren kisten ging langzamerhand ach-

teruit. Met de botervaten ondervond 

men de moeilijkheid dat Duitschland geen 

halfproduct meer wilde leveren wanneer 

dit voor verzending naar de geallieerden 

gebruikt werd en zoo kreeg het botervat 

het stempel van de politiek: Nur fiir Hol-

land-Inland und Deutschland" werd er op 

de vaten gedrukt. De vaten voor Enge-

land en Frankrijk vertoonden den op-

druk „vrij". 

Er is een op- en nedergang in alle zaken 

en koopman nbch fabrikant kunnen de 

curve precies berekenen. Daarom gaan zij, 

indien het voorzichtige lieden zijn, dan ook 

met omzichtigheid te werk. Zoo was ook 

de afname van de vurenkistenmakerij 

door het bijna geheel wegvallen van den 

export zoo achteruitgegaan, dat de Hal-

bertsmafabrieken in 1918 nog slechts onge-

veer een derde omzetten van vroeger. 

Men had er echter eenigen tijd van te 

voren rekening mee gehouden en de voor- 

raad was, op het oogenblik dat de prijzen 

daalden, zeer gering. 

— Ja, zoo vervolgt Halbertsma het zake-
lijke relaas van de stichting en ontwik-

keling van het bedrijf. . . Na den oorlog 

is de zaak snel gegroeid. De wereld kwam 

weer los, de export van zuivelproducten 

en eieren nam enorm toe — er was weer 

verpakking noodig in grootere mate. 

Europa probeerde weer op de been te 

komen en wij ook. — Wij moesten uitbrei-

den — fabrieken, loodsen en terreinen. 

In 1923 werd de zaak omgezet in een 
Naamlooze Vennootschap. En in 1925 

overleed mijn vader. Dat was voor ons 

een groote slag. Want al had hij de laatste 

jaren zooveel mogelijk de leiding overge-

geven aan mijn zwager en mij, toch bleef 

hij steeds de bezielende man en de leider 

waarop wij steunden. Het is gemakkelijker 

een besluit te nemen, wanneer je weet 

dat er iemand met rijpe ervaring en grooter 

verantwoordelijkheid achter je staat en 

die in laatste instantie beslist en zegt: 

zóó moet het. 

Er zijn oogenblikken in je leven dat je 

graag de een of andere situatie zoudt 

willen ontloopen. — Maar — het is goed 

dat wij niet vrij zijn om op zulke oogen-

blikken over ons zelf te beschikken. 

Je hebt je plichten, tegenover anderen 

en dus tegenover jezelf. . . 
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DE FABRIEK 
Halbertsma en ik wan-
delen naar de fabriek. 
— Waar ik met mijn 
voet op den bodem 
stamp is alles water ge-
weest, zegt hij. Duizen-

den vierkante meters . . . 
Er is romantiek in het bedrijf, doch er is 
ook romantiek in de plaats en de om-
geving. 
Tusschen de fabriek en de groote bruin-
geteerde houtloodsen aan de overzijde, 
ligt de breede Grouw, gedeelte van het 
grootscheeps-vaarwater Ams t erdam—
Lemmer — Groningen— Delfzijl, die op 
dezen vorstigen voorjaarsochtend spiegel-
blank en zuiver is. 
Een paar zwijgende tjalken met breed 

uitgespreide bruine zeilen, komen statig 
het water afdrijven. 
Er tikketakken een paar motorschuiten 
voorbij en een melkboer roeit kalm en 
met breede slagen zijn schouw over de 
Grouw. Door de breede fabrieksdeuren 
stappen wij naar binnen en onmiddellijk 
omgeeft ons het zware gedreun van de 
machines. 
Dat is de gonzende zoemende toon van 
het bedrijf. 
Kleine karretjes geduwd door bedrijvige 
werklieden, rollen ons voorbij en de 
patroon gaat haastig opzij. 
Plaats voor den arbeid. 
Er zijn ruim zeven honderd zulke kar-
retjes in de fabriek — dit zegt een leek 
méér dan alle andere cijfers. 



En de leek kijkt even gefascineerd toe 
hoe een zware zaag de latten in twee 
dunne helften scheert. 
Het vernuftige en onafwendbare han-
delen van de machine, .schijnt bestuurd 
door een diepe verborgen intelligentie. 
De intelligentie behoort aan dengene die 
de machine ontwierp, aan de bouwers 
ervan doch zij schijnt voor altijd besloten 
in het zware monster dat onafgebroken 
gehoorzaamt aan zijn plicht. 
— Ik heb u al verteld hoe het met onze 
productie is gesteld, maar er is een nieuw 
hoofdstuk: deuren, schreeuwt Halbertsma 
in mijn oor . . . Deze ruimte is niet inge-
steld op conversatie maar op productie 
en de directeur moet zijn mond vlak bij 
mijn oor brengen. 
Zwijgende menschen aan hun machines. 
Ieder heeft zijn taak in het groote ge-
heel. Enorme buizen loopen langs de 
plafonds en zuigen het stof en het zaagsel 
uit de fabrieksruimte — zij dienen in de 
eerste plaats een hygiënisch doel, doch 
voorzien ook gedeeltelijk de ketels van 
brandstof. 
Men zou lyrisch kunnen worden van een 
spijkermachine, die met een bijna komi-
sche precisie latten tot een raampje 
spijkert, zonder ooit de klassieke fout te 
begaan van een krommen spijker of een 
tik op de vingers. 
Wij wandelen door de slijperij, waar de 
enorme soepele zagen gescherpt worden 
en dan gaan wij even het kantoor binnen, 
waar opeens een diepe stilte je weldadig 

omgeeft. Het kantoor der directie is ern-
stig en practisch gemeubeld. Aan den 
wand ziet het strenge gezicht van den 
stichter van het bedrijf op ons neer. 
Een stemmig Friesch klokje tikt de uren 
heen. De directeur Mulder is op zijn post 
en neemt ons mede naar de werkelijke 
pracht van het kantoor — een met hooge 
en breede ramen voorziene uitbouw, die 
een verrukkelijk uitzicht biedt op de 
Grouw en de wat Noorsch aandoende 
breede houtloodsen aan de overzijde. 
Er wandelt een heer binnen met een 
bedrijvige zekerheid, die mij doet ver-
moeden dat ook in dit kantoor zijn stem 
wel eens gehoord wordt. . . 
— Dat is mijn zwager Hylkema, stelt 
Halbertsma voor. Hylkema is jarenlang 
als procuratiehouder aan ons bedrijf ver-
bonden en is thans tot adjunct-directeur 
benoemd. Hij behandelt den in- en verkoop 
van onze afdeeling deuren- en meubel-
platenfabricage." 
Het gesprek beweegt zich natuurlijk over 
de zaak en als reliquie wordt mij ge-
toond. . . de oude geldtasch door den 
stichter gebruikt . . . 
— Ik denk dat u nu wel behoefte zult 
hebben aan een grootere, meen ik. 
Men toont mij nog een pas, een merk-
waardig document, vooral in den tijd 
dat men nog niet gewoon was met paspoor-
ten te reizen. Het is een pas op naam van 
den stichter der fabriek en onderteekend 
door minister van Hall. 
De jonge Halbertsma en de jonge Mulder 



loopen af en toe het kantoor binnen in 
hun wijde stofjassen en er wordt niet over 
koetjes en kalfjes gepraat — zij zijn 
„personeel" en hebben orders . . . 
Wij maken een wandeling over de fabrieks-
terreinen, die ons langs den waterkant 
brengt. 
— Heb je gezien dat de futen er al weer 
zijn, vraagt Mulder. — Merkwaardig dat 
die schuwe vogels zich meer en meer 
onder de menschen wagen", merkt Hal-
bertsma op. 
En meteen verdiepen wij ons weer in 
„de zaak". Halbertsma heeft op het kan-
toor te doen en de directeur Mulder geleidt 
mij verder door de fabriek. Hij begint bij 
het ketelhuis en laat mij zien hoe via 
de machtige „cyclonen" de krullen en het 
zaagsel naar de ketels gevoerd worden. 
Wij klimmen de ijzeren trapjes op naar de 
ketels en kijken in de ontzaggelijke vuren, 
die het bedrijf voeden. En dan is het de 
schilmachine die mijn bewondering vraagt. 
Een boom wordt tot blad — geen boom-
blad, doch een fijne houten plaat, zoo 
soepel dat men ze kan oprollen. Vochtig 
en warm voelt zoo'n blad fineer aan. Rustig 
zet de bedienende werkman de stukken 
boomstam op de machine, verricht enkele 
bewegingen . . . en het vlijmscherpe mes 
door een geweldige kracht aangedreven, 
schilt met verbluffende juistheid het 
blad op de vereischte dikte. 
Wij hebben al gezien dat de enorme zagen 
in de fabriek gescherpt worden, doch er 
is ook een groote reparatiewerkplaats, 

waar vele monteurs werken. In een groote 
fabriek is altijd iets te maken of te 
herstellen en dat wordt gedaan in de 
groote ruimte met zijn werkbanken, waar 
de leek allerlei machineonderdeelen voor 
zich ziet, die alle een voor hem onbe-
grijpelijke functie vervullen. . . 
Wij bezien de machinekamers waar de 
voor het bedrijf benoodigde electriciteit 
wordt opgewekt en gaan verder door 
het tweede ketelhuis en bezichtigen de 
kostbare en nuttige bluschinstallatie — 
dat wil zeggen: het hart er van. De hersens 
zijn verspreid over het heele stel gebou-
wen en overal bevinden zich die kleine 
dingen die op het moment dat de tem-
peratuur te hoog wordt, smelten en aldus 
den weg bereiden voor de .gestage water-
vallen die een uitbreiding van brand 
voorkomen. 
Alvorens een boom een bonbonkistje 
wordt, is er heel wat te doen, meent 
mijn geleider en ik kan het hem nazeg-
gen. . . of eigenlijk niet. Er zijn in een 
groot fabriekscomplex vele dingen die een 
leek niet begrijpt en de menschen die dit 
bedrijf leiden moeten van alles zijn — in-
genieur, deskundige op het gebied van 
hout, goed koopman, bouwer . . . en boven-
dien moeten zij verstand hebben van de 
bedrijven waaraan zij leveren en de spe-
ciale eischen die zulke bedrijven stellen. ' 
Wij staan in één van de enorme droog-
kamers waar hout in den staat gebracht 
wordt waarin het verder bewerkt kan 
worden. Men ziet in een fabriek vele machi- 



nes en alle hebben zij een eigen karakter. 
De eene is dreigend en snerpt zooals de 
groote zaagmachines, die op ongenadige 
manier de dikste stukken hout onverbidde-
lijk vaneen splijten. Doch de smalle bon-
bonplankjes gaan door een schaafmachine 
van meer humoristische aard — de werk-
man schuift het plankje onder de rol en de 
machine schiet het stukje hout met groote 
kracht weg, zoodat men een groote ijzeren 
plaat heeft moeten opstellen om de al te 
overmoedige schietpartij een weinig minder 
uitbundig te maken. En zoo komen wij in 
een andere afdeeling, die hier nauw ver-
band mee houdt, hoewel ge hier eigenlijk 
een bedrijf op zichzelf vindt— een spijker-
fabriek, een drukkerij en een zetterij . . . 
alles in één ruimte. De zetter maakt de 
opschriften in zware metalen letters en 
drukt ze vervolgens op de bonbonkist-
plaatjes, in vele schoone kleuren. Daarom 
ziet ge in de Halbertsmafabrieken ner-
gens op papier gedrukte opschriften — men 
gebruikt hier het hout als drukmateriaal 
en ziet ge dus ergens een waarschuwing 
of een aanduiding, dan is het op een 
plankje dat in de eigen drukkerij gedrukt is. 
„Denk om de verduistering" staat er 
overal in de fabriek. 
Vervaardigd in de drukkerij, op hout van 
de Halbertsmafabrieken. 
Ik krijg nbg een drukkerij te zien en ver-
volgens weer hout. Hout! Hout! Hout! 
Nooit heb ik geweten dat hout zoo'n ge-
voelig product was — dat het door speciale 
behandeling reukloos gemaakt kon wor- 

	 De Heer J. Hylkema,, 
juist benoemd tot adjunct-directeur 

den — dat het opgeslagen moet worden 
soms in ruimten waarin een eigenaardig 
bleek licht schijnt, zoodat wij tot de ont-
dekking komen dat wij beiden groen zien. 
Wij komen bij de botervaten en ik ben 
nog niet heelemaal hersteld van het licht . . . 
— Wilt u me nu eens vertellen waarom 
dat rare licht in die opslagplaatsen 
„heerscht" ? vraag ik Mulder. Dat kan toch 
niets met de reuk uit te staan hebben. ..  
— Hééft het ook niet. Dat is om het ver-
kleuren tegen te gaan. 
Een dag in de Halbertsmafabrieken is 
een overstelpende dag en ge kunt er niet 



anders van verwachten dan een impressie. 

Ik zou minstens een jaar een technische 

cursus moeten volgen en als volontair hier 

werken, om ook maar iets neer te kunnen 

schrijven dat op een beschrijving gelukt. 

Hier is een machine die de duigen voor 

de botervaten tegelijk buigt en voegt 

ge ziet het wonder en ge begrijpt er 

nietsvan. Doch de machine trekt er zich 

niets van aan en evenmin de bedienaar. 
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Die is er vermoedelijk al aan gewoon dat 
vreemde bezoekers met open monden naar 
hem en zijn machine staan te kijken. Daar 
is een andere machine, die plankjes aan 
elkander rijgt — onzichtbaar. De opvolger 

maakt van de aangeregen plankjes een 
keurig bodempje. Het zonderlinge is dat 
in deze kistenfabrieken en in deze vaten-
fabrieken, nergens een kist of een vat 
staat . . . 





- Dat is nogal logisch, zegt Mulder. Wij 

hebben wel groote opslagplaatsen, maar 

ik weet niet hoeveel vierkante meter wij 

nog noodig zouden hebben wanneer wij 

de vaten en kisten hier nog moesten in 

elkaar zetten. Daarvoor hebben wij onze 

andere fabrieken. . ." 

Op den enormen zolder vaneen der fabrie-

ken liggen hoepels. De hoepels die om de 

vaatjes geslagen worden. Millioenen moe- 

ten het er zijn. Wij wandelen door nauwe 

straatjes en de sky-scrapers die ons om-

ringen worden gevormd door stapels tee- 

nen 	. 

- Ik ben blij dat ik hier niet behoef te 

inventariseeren, merk ik op. 

- Wij kunnen u op het kantoor direct 

zeggen hoeveel er hier liggen! 

Ik heb er niet meer naar gevraagd - ik 

ben bang voor astronomische cijfers. 

DEUREN 

Terwijl wij langs de 

machines gaan - de ver-

nuftige, zakelijke en ge-

raffineerde machines die 

alle in het groote plan 

van den arbeid een eigen 

taak hebben - vertelt Mulder van deuren. 

- Ik zie nergens een deur, zeg ik. 

- Dat komt straks. Acht jaar geleden 

weken wij voor het eerst van ons principe 

af: uitbreiden alleen wanneer de verhoogde 

afname die uitbreiding noodig maakt. 

Toch zijn uit de kisten de deuren voortge-

komen. De groote zwaluwstaartmachines 

die u hier ziet en die zoo intelligent het 

werk doen dat anders vele uren arbeid 

van vele werklieden zou vergen zijn oor-

spronkelijk aangeschaft voor de fabricage 

van melkpoederkisten, waarnaar op een 

bepaald moment groote vraag bestond. 

Toen dit artikel echter tijdelijk minder 

gevraagd en ook op andere wijze verpakt 

werd, zaten wij met de dure installaties. 

En tegelijkertijd kwamen de slechte jaren 

van 1929. Wij begonnen toen met het 

fabriceeren van breede schotten, waartoe 

deze machines zich uitstekend leenen en 

- omdat er niet genoeg afname was be-

gonnen wij voor kleinere deurenfabrieken 

het halfproduct, de ruwe stijlen en dorpels 

te maken, zooals ook andere fabrieken 

voor het maken van hun deuren gebrui-

ken. Wij kregen wel goede opdrachten, 

maar al spoedig bleek dat dit artikel niet 

de extra kosten van aparte fabricage, 

dubbel transport etc., kon dragen. 

Maar wij hadden alweer de groote kosten 

gemaakt voor het maken van droog-

installaties voor dit hout en het werk in 

de kistenfabriek werd steeds minder. 

Wij besloten daarop deuren te gaan maken. 

- Wat is er in een deur? zeg ik. 



— Wat er in een deur is, meent Mulder 
glimlachend, dat zult u zien. Er is 
namelijk iets in een deur." 
Wij staan bij de groote machine, die 
lange breede latten splijt, ze vervolgens 
via een onbegrijpelijk procédé aan elkander 
lijmt. . .. ik voel mij als de toeschouwer 
bij een handig goochelaar en span mij 
telkens in den truc te ontdekken. Maar 
hoe ik er nu ook met mijn neus op sta 
— ik zou het niet na kunnen doen. 
Dit is geen machine meer — dit is een 
diabolische schrijnwerker in een diabo-
lisch tempo. 
Van de meubelplaten kunt u zeggen dat 
het aan elkander gelijmde latjes zijn, 
waar fineer als bekleeding op aange-
bracht wordt. 
Ziet ge echter de bewerking, dan duizelt 
het u. 
Want wederom betreedt ge een fabrieks-
zaal en wederom ziet ge allerlei geheim-
zinnige dingen gebeuren. De latjes worden 
op de een of andere manier. . . een plaat. 
Die platen worden met lijm bestreken en 
van fineeren voorzien tusschen metalen 
platen gelegd en vervolgens in persen 
gestoken, die alles onder hooge tempe-
ratuur en druk tot een onverwoestbaar 
geheel verbinden. 
Ze zien er uit als reusachtige bakkerijen, 
waar gigantische gevulde koeken gemaakt 
worden. 
Dat wordt dan weer in een andere gewel-
dige machine netjes geschuurd en op maat 
afgesneden. 

Veel van deze machines zijn van onze 
eigen vinding, merkt Mulder terloops op. 
Deuren . . . . 
Op dezen middag neem ik mij voor in 
de toekomst wat bescheidener te staan 
tegenover het artikel deuren en deze be-
langrijke zaken voortaan niet af te doen 
met de formule: je doet ze open of dicht. 
Aan een deur uit de Halbertsmafabrieken 
is meer zorg besteed dan aan een baby 
van drie maanden. Er wordt zorgvuldig 
gelet op temperatuur — het hout wordt 
met de uiterste pijnlijkheid uitgezocht 
en vervolgens via de meest perfecte 
machines zóó gelijmd, gezwaluwstaart 
of hoe dat alles heeten mag, dat men zelfs 
de ellende van het kromtrekken op de 
sluwste wijze voorkomt, door de krom-
trekkende deden zóó te leggen dat de 
macht van de eene kromtrekkerij de 
andere opheft. 
Ik verzeker u dat een dag in de Hal-
bertsmafabrieken een mensch volkomen 
murw maakt . . . 
Bij Mulder drinken wij een kopje thee en 
met een wijze glimlach reikt de gast-
vrouwe mij den verfrisschenden drank. 
De Halbertsma's en• de Mulders schijnen 
onvermoeibaar, doch de leek die hun fa-
brieken bezoekt is maar een mensch . . . 
En Mulder verhaalt op zijn rustige manier 
van zijn liefde voor Friesland, hoe hij 
kennis maakte met de familie Halbertsma, 
hoe hij uitstapjes maakte in de omgeving 
en zeilde op de Friesche meren, dat 
Dorado voor watersport. 



Mulder heeft ook z'n hobby. Hij interes-

seerde zich vanaf zijn jeugd sterk voor 

het vereenigingsieven en heeft dan ook 

te Grouw, zoowel als elders bij verschil-

lende vereenigingen steeds bestuursfunc-

ties vervuld. 

Zoo is hij sedert jaren Voorzitter van de 

W.I.K.K., de Nederlandsche Vereeniging 

van Werkgevers in het Kuipers- en Kis-

tenmakersbedrijf. Door het werk dezer 

vereeniging is de onderlinge strijd tusschen 

de ruim 100 deelgenooten in deze be-

drijfstak geluwd en is in vele gevallen 

vruchtbare samenwerking in de plaats 

gekomen van alles vernietigende con-

currentie. 

Het economisch nut dezer ordening komt 

in deze tijden wel zeer sterk naar voren, 

waar de vereeniging door haar goede or-

ganisatie, ook bij de zeer bemoeilijkte 

invoer van grondstoffen door een doel-

bewuste verdeeling der orders er voor kan 

zorgen, dat de voor den export der Ne-

derlandsche producten van land- en tuin-

bouw benoodigde emballage in voldoende 

mate kan worden geleverd. 

Dit zou in een ongeordende bedrijfstak 

zeer zeker tot de onmogelijkheden be-

hooren. 

Mulder drukt in dit opzicht de voet-

sporen van zijn schoonvader, die ook vele 

jaren bestuurslid van dezelfde vereeni-

ging is geweest. 

Het mag wel als een bewijs gelden voor 

de objectiviteit van de leiders der Hal-

bertsma-bedrijven, dat zij ondanks de  

eenigszins excentrische ligging van hun 

fabriek voor deze posities werden ge-

kozen. 

- Ik heb er nooit spijt van gehad dat 

ik hier gekomen ben, zegt Mulder. Mijn 

zwager is een nuchtere, scherp critische 

en voorzichtige fabrikant, met een bree-

den kijk op menschen en verhoudingen. 

Wij vullen elkaar volkomen aan en 

zoo konden wij bereiken wat tenslotte 

bereikt werd - een industrie waar niet 

alleen het dorp op drijft doch die met 

eere onder de Nederlandsche industrieën 

genoemd mag worden." 

- Meneer Mulder, zeg ik - dat is 

allemaal juist, doch de mensch leeft niet 

van poëzie alleen. 

Ik ben zelf zeer geïmponeerd door alles 

wat ik zag. Doch . 

- Ik begrijp het al. Cijfers. In totaal 

beslaan onze bedrijven een oppervlak 

van 111/2  H.A. waarvan 31/2  H.A. be-

bouwd. In 1939 verwerkten wij, met 

de dochterbedrijven, die thans tot onze 

combinatie behooren, de N.V. Kisten-

fabriek v.h ,,Gideon" te Groningen, de 

N.V. Stoomhoutzagerij te Lemmer en 

onze filialen te Leeuwarden en Hoorn 

ca. 9000 Standaard, dat is meer dan 

40.000 M3  buitenlandsch gezaagd vuren-

hout - wij voorzagen circa 40 % der 

Nederlandsche zuivelfabrieken van vat-

hout voor botervaten en leverden een 

groot deel van de voor dit artikel benoo-

digde hoepels. En dan hebben wij enorme 

hoeveelheden populieren en ocoumé 



stammen verwerkt voor fineeren zoowel 
voor kistjes als voor de fabricage van 
meubelplaten. 
Wij hebben goed gezien toen wij ons 
bedrijf telkens reoriënteerd.en. Wij zagen 
het gevaar der eenzijdigheid van het 
emballagebedrijf. Nu kunnen wij bijna 
alle uit hout vervaardigde artikelen maken 
en door het stichten van onze deuren-
fabriek hebben wij de mogelijkheid ge-
schapen onze werklieden aan den gang 
te houden. 
Men kan alleen iets tot stand brengen 
door samenwerking. Elke bedrijfstak moet 
door samenwerking trachten de fabricage 
zooveel mogelijk te verbeteren en onrede-
lijke concurrentie tegen te gaan. Zoo heb-
ben wij samenwerking gezocht met de be-
drijven in onze naaste omgeving, hetgeen 
geleid heeft tot samensmelting — dat 
stelde ons in staat het besluit te nemen 
onze kistenfabriek te Grouw, welke thans 
door gebrek aan werk onrendabel werkt, 
in hoofdzaak op te heffen en te verplaat-
sen naar onze dochterbedrijven in Gro-
ningen en Lemmer, waardoor wij hier 
weer meer ruimte krijgen voor onze deu-
ren en meubelplaten. 
In deze oorlogsdagen hebben wij ook een 
filiaal te Hoorn opgericht, teneinde in 
een afzetgebied waar veel groente-embal-
lage gebruikt wordt, compensatie te vinden 
voor de sterk verminderde vraag naar ver-
pakking voor zuivelproducten. 
— De kof haalt de baat niet meer met 
zeilen, zeg ik. 

— Neen, maar laveeren en stuurmaps-
kunst komen er aan te pas, meent Mulder. 
Wij bestaan nu vijftig jaar en moeten 
opnieuw ons bedrijf reorganiseeren. Er 
zijn uitbreidingen aan den gang waarmee - 
kapitale bedragen gemoeid zijn. Zoo kom 
je langzamerhand boven de toppen van 
een familiezaak uit .. . en als de onrustige 
tijden voorbij zijn. . . en wij den alge-
meenen toestand kunnen overzien ... tja, 
dan zullen wij wellicht een beroep doen 
op de geldmarkt en beursnoteering voor 
onze aandeelen vragen. . . 
— Hoeveel vierkante meters zal de Grouw 
dan weer moeten afstaan? vraag ik. 
— Dat is een andere kwestie, zegt 
Mulder. Maar wij zullen de Grouw niet 
bederven. . . 
— Stuur even een pont, telefoneert 
Halbertsma van het kantoor . . . 
Ik voel mij als een vorst. 
De pont ligt voor. 
Twee schippers brengen ons naar de 
overzijde, waar het New York van de 
houtloodsen ligt. 
Stapels hout, hoog als huizen met ver-
diepingen. 
Er zijn zelfs loodsen met datzelfde rare 
licht, dat de menschen zoo onvoordeeling 
doet uitkomen — groen en bleek. 
— Hier ligt voor jaren, zeg ik opge-____ 
wonden. 
Mulder lacht een beetje medelijdend . . . 
„Maak er weken van! Er hoorde voor 
maanden te liggen." 
Als leek is het dan net of je een koude 



douche gekregen hebt en alsof de fa-
brikant j eeenbeetj e medelijdend  aan-

kijkt, met zooiets in de gedachten van: 
als je een schrijver je fabriek laat zien, 
kan de man niet eens een beetje globaal 
uitrekenen hoeveel hout je eigenlijk 
verwerkt. Arme menschen.. 
Goed, meneer Halbertsma! Goed, meneer 
Mulder! Ik heb uit deze bezichtiging van 
het bedrijf niet zooveel kennis opgedaan 

dat ik bijvoorbeeld met kans op succes 
een deurenfabriek zou kunnen beginnen... 
Maar ik heb van het bedrijf de harteklop 

gehoord en de romantiek begrepen - het 
begon met een stuk van den tuin en het 
is nog niet geëindigd met de verovering 

van het water. 

Mulder en Halbertsma - Halbertsma en 

Mulder... 
Ik zie hen beiden naast elkander voort-
schrijden, wikkend en wegend. 

De uitbreiding van het bedrijf. .. om 
de inkrimping te voorkomen. 
In gemeenschappelijk overleg doet Mulder 
den sprong over den Oceaan en komt terug 
na zijn opdracht te hebben vervuld - 
machines bestudeerd, machines gekocht 
- de nieuwe richting is ingeslagen. 
Hoeveel uren zijn er besteed aan voorzich-
tige calculatie - en hoe heeft de heele 
familie meegeleefd. 

Na vijftig jaren is dit bedrijf nog zoo 
frisch als ware het gisteren gesticht en 
als je de firmanten bekijkt, zou ik zeg-
gen: hier is nog energie en overleg en 

bestuurskwaliteit voor een kwart eeuw 
- dan komen de zonen! 
En vervolgens! 

Doch wat mij het meeste treft, dat is de 
erkentelijkheid van deze industrieelen 
zoowel voor hun medewerkers als voor 
den cliënt. 

Bij alle zakelijkheid blijft over de dank-
baarheid voor een genoten vertrouwen - 
het saamhoorigheidsgevoel met afnemer, 
employé, en met arbeider. . . één groote 
familie. 

- In welke richting zich ons bedrijf ook 
ontwikkelt, zegt Halbertsma - onze bloei 
en onze opkomst hebben wij te danken 
aan de zuivelindustrie. 

- En vooral de Friesche, vult Mulder 
aan. En dan leest hij voor uit een zoo 
juist ontvangen brief van 4n Heer 
R. Buisman den voorzitter van den Kamer 
van Koophandel en Fabrieken in Fries-
land... ,,want beter dan één ander heb 
ik de gestadige bloei Uwer zaken kunnen 
volgen en mij er als Fries in kunnen 
verheugen" en iets verder. . . ,,Voor den 
Kamer van Koophandel en Fabrieken in 
Friesland een reden om er trotsch op te 
zijn, dat één der allergrootsten in Uw 
branche in Friesland is gevestigd". 
Halbertsma en Mulder - Hylkema en 
de jonge Halbertsma en de jonge Mul-
der. . . later weer andere Mulders en 
andere Halbertsma's . . . het schip gaat 
met volle zeilen vooruit. 

Als de kof die ik afgebeeld zag in de hal 

van Halbertsma's woning... 

GROUW, MEI 1941. 



- 

.~4• 	-77 
_ 

_ 
_ 

- 

_ 

•••••• 

• 

Zt. -•••• s_ 

— 



~WM~w \,\" p. 



die bewerkingen 
verzeker U dat 
mafitbrieken 

murw ;naakt ... 



Stoere, sterke stammen wachten om verwerkt te worden 



Boven: De houtloodsen „aan den overkant" 
Onder: Stapels hout, hoog als huizen met verdiepingen . . . . 
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DE HALBERTSMA-FABRIEKEN 
IN 1941 

. . . Grouw heeft het 
karakteristieke van eeti 
visschersdorp . . . " 



. . . . kraakzindelijk en 
gezellig. . . . 



DE HALBERTSMA-FABRIEKEN 



En de leek kijkt gef asei iieertl toe hoe 
een baudzaag door de latten scheert. 



... Een spijkermachine die met bijna komi-
sche precisie latten tot raampjes spijkert... 



Ä 

• . • 'n machine die de duigen voor de 
botervaten tegelijk buigt en voegt . . 



... Wij wandelen op de enorme zolders 
en zien het opgeslagen botervathout 



Boven: De enorme zagen worden in de fabriek geslepen 

Onder: Een boom wordt tot blad, een fijne houten plaat, zoo soepel dat men ze kan oprollen 



...de zwaluwstaart-machine...'n dialiOlische 
schrijnwerker in een diabolisch tempo... 



l 
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Boven: Het klampen van 
een deur duurt hier ongeveer 
20 seconden 

Links: „Drie in Een" - boren - 
lijmen - inzetten van drevels . . . . 



Boven: De hydraulische persen 
zien er uit als reusachtige bakke-
rijen, waar gigantische gevulde 

koeken gemaakt worden.... 

Rechts: Wij kijken bij de ketels in de ont-
zaggelijke vuren die het bedrijf voeden .... 
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. . . . Wij bezien de machinekamers en de electrische centrale waar de voor het bedrijf 
benoodigde electriciteit wordt opgewekt. . . . 



Boven: Klaas Jan Mulder 
Onder: Doorblik kantoren 

Boven: Pieter Goslik Halbertsma 
Links: J. Rouwé, Hoofdboekhouder 



25 Mit en langer 
(1  

we dienst meewerkten aan den bloei -van ons bedrijf. 
Zij die een kwart eeuw of langer door trou-

we 
1. A. Visser 
2. II. Nijdant 
3. 0. Bruinsma 
-I. St. Lantinga 
5. Douwe de Wind 
6. Jac. de Winkel 
7. Jan Deelstra 
8. C. de Jong 
9. G. Sytema 

10. J. Stellingwerff 
11. Sj. Sjoerdsma 
12. J. v. d. Wal 
13. Joh. I-. d. Schaaf! 
14. F- v. d. Made 
15. G. de Vries 

1890 	 16. W. Riemersma 
1894 	 17. A. de Haan 
1896 	 18. H. Atema 
1898 	 19. I'. v. d. Vegt 
1898 	 20. C. Eizenga 
1898 	 21. Joh. Kuipers 
1898 	 22. J. Okkema 
1900 	 23. Joh. v. d. Leest (Leeuwarden) 
1901 	 24. Joh. Elzinga (Leeuwarden) 
1901 	 25. C. van Kalsbeek 
1903 	 26. W. Wapstra 
1905 	 27. Tj. Visser 
1908 	 28. B. v. d. Wijk , 
1910 	 29. G. Oosterhout T 
1911 	 ui. A. M. Hoeneveld± 

1912 
1913 
1913 
1913 
1913 
1914 
1914 
1914 
1915 
1915 
1915 
1915 
1916 
1916 
1892 

in dienst sedert: 	 in dienst sedert: 
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Meeting Kistenfabriek 
te Leeuwarden 

Beheerder: Joh. Terpstra 



N.V. Kistenfabriek vlh „Gideon" 
te Groningen 
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ors 

fdee1in 1isteitftihriek 

te Hoorn 

Beheerder: H. Bossent 

zionrws 
- 

~iimemmer  

• 



1V. V. Stoomhoutzagerij 
Lemmer 

Directeur: B. Corée Lzit. 
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.... Een paspoort, een geldtasch, 
een brief uit den tijd van den „koop-
man" -- een foto van de eerste 
steenlegging van het groote kan-
toorgebouw door Klaas Mulder 
en Pieter Halbertsma op 13 Sep-
tember 1928.... alles zuinig be-
waard als reliquieën 



Dit Gedenkboek werd samengesteld 
door • 

ERVACO — DEN HAAG 
met medewerking van: 

JOHAN LUGER — Tekst 
J. F. DOEVE — Ontwerp 
WILLEM V. D. POLL — Foto's 
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