
Redevoering bij de heropening van het museum 'De Trije 
Gritenhjen' op 30 Juni 1990 door drs E.H. Halbertsma  

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren. 

- 	"Maakt uwen staat of hij maakt zich zelven".  Deze woorden 
schreef Ds. Joost Halbertsma in een manuscript uit 1832, dat 
een tiental jaren later is bijgewerkt. Het werk is in 1953 
door de Halbertsma Stichting is uitgegeven onder de titel 
"Levenslessen van Ds. Joost, een zedelijk testament".  Deze 
levenswijsheid heeft Ds. Joost Halbertsma zich eigen gemaakt 
in een niet altijd even makkelijk leven. 
- 	"Maakt uwen staat of hij maakt zich zelven".  Deze spreuk 
is van toepassing op vele dingen in het ons leven. Zo ook op 
dit museum. 
- 	In het voorjaar van 1988 volgde ik mijn oom Joost 
Halbertsma -dat is dus een andere Joost- op als 
vertegenwoordiger van de Halbertsma Stichting in het bestuur 
van het Gemeentemuseum te Grouw (even voor alle duidelijkheid; 
alle oudere Halbertsma's zijn oom of tante van de jongere 
Halbertsma's, behalve als ze vader, moeder, grootvader of 
grootmoeder van dezen zijn). 
- 	Toen ik mijn neus voor de eerste keer liet zien, hees het 
museum -als ik dat nu achteraf bekijk- zichzelf met veel 
uoeite over een dood punt. 
- 	Het bes,tuur van de oudheidkamer moest "zich zelven" een 
nieuwe "staat" maken. De inspanningen van de vorige spreker, 
de voorzitter van het bestuur van de Stichting Gemeentemuseum 
Grouw, de heer Brouwer, zijn daarbij van allergrootst belang 
geweest. Met name door hem is er, in de twee jaar dat ik heb 
mee mogen helpen het museum gestalte te geven, enorm veel werk 
verzet. 
- 	De prestaties van de heer Brouwer zijn velerlei: 	1 heeft 
het klaar gespeeld dat er geld op tafel kwam voor de 
inrichting var-,'het nieuwe museum. Hij heeft er voor gezorgd 
dat alle contacten, die nodig waren om het museum op poten te 
krijgen, ontstonden en onderhouden werden. 
- 	De heer Brouwer heeft de infrastructuur van het museum 
ontworpen en aan de uitvoering daarvan leiding gegeven. Vorig 
jaar heeft LLL.2.  een expositie over het raadhuis -waarin u allen 
zich bevindt- gerealiseerd. En LhLi heeft er voor gezorgd dat 
er gedachten voor een nieuw beleid op papier werden gezet. 
- 	Continu was de heer Brouwer aanwezig om te zorgen dat 
talloze vrijwilligers hun werk konden doen. Veelvuldig waren 
ook zijn aansporingen aan de andere bestuursleden, opdat ook 
zij hun steentje 'bijdroegen. De laatste weken is de heer  
Brouwer dagelijks, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, 
in het museum aan het werk geweest. Voor iemand die al meer 
dan zeven oecennia oud is, acht ik dit een meer dan 
bewonderenswaardige prestatie. 
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- 	Mijn medebestuursleden en ik vonden het hier en nu het 
moment de heer Brouwer hiervoor persoonlijk dank te zeggen. 
Mijnheer Brouwer, ik zei het al eerder: "Maakt uwen staat of  
hij maakt zich zelven".  U bent degene die de "staat" van het 
museum heeft gemaakt; Zonder U zou de "staat" van het museum 
zich "zelven" niet hebben gemaakt. Namens uw medebestuursleden 
wil ik U daarom dit cadeau aanbieden. 

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, 

- 	Op de uitnodiging staat dat ik spreker ben namens de 
Halbertsma Stichting. Halbertsma's plegen erg graag over 
zichzelf te praten. Zeker na het voorafgaande, gevoel ik geen 
enkele behoefte om verder van deze gewoonte af te wijken. 
- 	Toen ik nadacht over een onderwerp voor dit betoog stelde 
ik mij 1 voorwaarde: ik wil niet dat u gedurende mijn verdere 
woordenwaterval langzaam in een sluimertoestand wegzakt. 
- 	Ik kon kiezen uit tal van onderwerpen. Als archivaris van 
de Halbertsma Stichting kan ik mij bedelven onder de materiele 
nalatenschap van vele familieleden. In het archief van de 
Stichting bevinden zich niet alleen brieven, boeken en andere 
realia van de vier gebroeders Halbertsma, die leefden in de 
eerste helft van de vorige eeuw (over hen later meer) 
- 	Halbertsma's zijn namelijk niet gewoon aan enige vorm van 
zelfonderschatting te lijden. Daarom laten zij graag zoveel  
mogelijk na aan het nageslacht. Om maar niet vergeten te 
worden. Uiteindelijk komt daar veel van terecht in het archief 
van de Halbertsma Stichting. 
- 	Dames en Heren, omstreeks 1800 werden te Grouw vier broers 
geboren: Joost (in 1789), Tjalling (in 1792), Binnert (in 
1795) en Eeltje (in 1797). Binnert was de stamvader van de 
Halbertsma tak, waaruit de Halbertsma fabriek is voortgekomen. 
Een fabriek die voor het dorp Grouw van grote economische en 
sociale betekenis is geweest. Het is niet voor niets dat 
beneden in de expositie een belangrijke plaats voor de 
Halbertsma Fabriek is ingeruimd. 
- 	Joost en Eeltje, en in iets mindere mate Tjalling, zijn 
voor Friesland van groot cultureel belang. Hun litteraire werk 
is verzameld in de Rjmen en Teltsjes.  Hun activiteiten met de 
pen maakten het geschreven Fries voor de gewone man 
bereikbaar. 
- 	Overigens: de takken van Dominee Joost en Doctor Eeltje 
zijn uitgestorven. De meeste levende Halbertsma's, waaronder 
ondergetekende, stammen van Tialling af, sommigen van Binnert. 
- 	Als afstammeling van zulke "kanjers" voel ik de 
verplichting u een verhaal voor te schotelen, dat zowel 
inhoudelijk als geestelijk een hoog gehalte heeft. Zoals ik 
reeds eerder zei: ik heb mij voorgenomen u een appetijtelijk 
onderwerp voor te zetten. 
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- 	Daarom wil ik hier enkele beschouwende opmerkingen maken 
over Halbertsma's en hun drankgebruik. Voorwaar. me dunkt, een 
geestrijk thema. Bovendien was het hij het preparen van dit 
expos{e handig dat ik mij levendig in het onderwerp in kon 
leven. 
- 	Dit onderwerp is naar mijn weten tot op heden nog nooit 
het onderwerp geweest van een uitgebreidere studie. Niet-
Halbertsma's vreesden door dit te doen de familie te 
beledigen. Een volkomen juiste stelling overigens. Dus wanneer 
het thema behandeld werd, werd 1 en ander met de mantel der 
liefde bedekt. 
- 	De Halbertsma's zelf wilden er -ik kom er zo op terug- 
niets van weten. Maar ik -Hidde Halbertsma is de naam- ik wil 
U deelgenoot maken van enige feiten en overwegingen 
hieromtrent. Als historicus ben ik van mening dat 'overmatig 
drankgebruik' nog veronachtzaamd noch teveel aandacht moet 
krijgen. Het dient een juiste plaats in de familiegeschiedenis 
te krijgen. 
- Mijn broer Ruerd wees mij op een zinsnede in het dagboek 
van mijn grootvader Tjalling Halbertsma, kinderarts te 
Haarlem. Mijn grootvader schreef dat hij "per ongeluk" met 
Heleen -zijn vrouw- een fles Bourgogne soldaat had gemaakt. De 
woorden "per ongeluk" intrigeren mij bijzonder. 
- 	Op het moment dat deze woorden geschreven werden, hadden 
de Halbertsma's zich opgewerkt van een stelletje plattelanders 
tot een geslacht van geziene heren: professoren, artsen, rijke 
kooplui en wat dies meer zij. In ieder geval voer voor het 
Blauwe boekje c.q. het Nederlands Patriciaat. 
- 	"Per ongeluk" kan als volgt geinterpreteerd worden: de 
schrijver wilde niet herinnerd worden aan een familieverleden, 
waarin drankgebruik meer uitvoerig bedreven  werd. Dit valt aan 
te tonen aan de hand van de volgende anecdote: 
- 	Het verhaal begon in de 20-er jaren in Ons mdie, het 
huidige Indonesie. Een Halbertsma vond in een locale toko een 
fles jenever met een bijzonder etiket. Op het etiket stond de 
volgende tekst:Tj.  Halbertsma's Opregte Oude Friesche Genever, 
Distilleerderije te Leeuwarden. Dese Oude Friesche Genever is 
vermaert om seijne feijne smaeck ende bekommelickhijt. Hij is 
alleenlick egt indien afkomstigleijck uit de van outs 
vermaerde Distilleerderije Ti. Halbertsma te Leeuwarden". 
- 	Een briefje naar de familie in het moederland werd 
geschreven, met de vraag wie deze Ti. Halbertsma was. Navraag 
leerde dat deze jenever helemaal niet te Leeuwarden werd 
geproduceerd, laat staan door ene Ti. Halbertsma. 
- 	Nee: een jeneverstoker uit Schiedam had brood gezien in de 
naam Halbertsma. Kennelijk meende de producent dat de naam 
Halbertsma synoniem was met een kenner van goede merken 
jenever. 
- 	Dat was ronduit een belediging van de maatschappelijke 
positie van de deftige familie Halbertsma van de jaren 20. 
Middels een proces werd de stoker verboden nog langer de naam 
Halbertsma op zijn etiket te voeren. 
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- 	Tussen de Halbertsma's en de jenever bestond dus een 
controverse. Dit was niet alleen zo in de 20-er jaren. Deze 
gedachte werd in 1858 al geuit door de reeds eerder genoemde 
Ds. Joost Halbertsma. 
- 	In dit jaar schreef hij een familiegeschiedenis, die in 
1981 door de Halbertsma Stichting is uitgegeven onder de titel 
"Familiekroniek Halbertsma, in 1858 geschreven door Ds. Joost  
Halbertsma". Hierin schrijft hij: "De grootste vijand van de 
Halbertsma's is de jenever, die hunnen talenten en kundigheden 
vernietigt en tot hoogvliegende beuzelaars maakt; het is 
dezelfde drank waarin de Satan heeft gepist, die het 
getimbreerde hoofd der Halbertsma's, hetwelk uit eigen natuur 
neigt tot buitensporigheden, bij slot tot krankzinnigheid 
brengt. Zonder dronkaards te wezen, gebruikten zij dageliiksch 
en dikwerf te veel van dat vocht". 
- 	Zo, die zit. 
- 	Ik zou kunnen suggereren dat de neiging tot overmatig 
drankgebruik genetisch is. Dat wil zeggen: als een Halbertsma 
dronken is, kan hij er ook niets aan doen. 
- 	Maar ... dit citaat roep ook een vraag Op: waarom ging 
Joost juist op dat moment (september 1858) op het drankgebruik 
der Halbertsma's in? 
- 	Welnu, zijn broer Eeltje was kort tevoren gestorven. 
Dominee Joost realiseerde zich dat hij de laatste was die de 
oude familieverhalen nog kende -zijn broers Binnert en 
Tjalling waren al veel eerder overleden-. Waarschijnlijk 
vreesde hij zelf binnen niet al te lange tijd öok te moeten 
sterven. Om zich van deze druk te bevrijden zette hij in grote 
haast zijn verhaal op papier. Hij vermeldt dat zelfs: onder 
het manuscript staat 'raptim', latijn voor 'ijlings, in 
haast'. Zijn vrees ook snel te zullen sterven was overigens 
niet gerechtvaardigd: Joost stierf 11 jaar later, in 1869. 
- 	Voor mijn onderwerp is de familiekroniek uitermate 
informatief. Joost nam nooit een blad voor de mond. Dit vaak 
tot grote ergernis van zijn tijdgenoten. Dit ook in 
tegenstelling tot de schrijvers van kronieken van andere 
families, die hun verhalen doorgaans verfraaiden door zaken 
weg te laten of 'enigzins' bij te werken. 
- 	Om een sfeer te scheppen zal ik nu uit de familiekroniek 
enkele delen over drankgebruik citeren. Realiseert U zich dat 
de ik-persoon in de kroniek Dominee Joost is. 
- 	Allereerst een opmerking van Joost over de soort jenever 
die gedronken werd: 'de jenever, die in de huizen der Friesche 
boeren in het begin dezer eeuw nergens aanwezig was en nu 
overal (...,) Men dronk toen Friesche jenever, die van weit, 
even als de Schotse whisky, gestookt was en minder graden 
hield dan de Hollandsche'. 
- 	Nu over de familie. Over zijn vader, Hidde Halbertsma, 
merkt Joost op: 'Mijn vader was braaf arbeidzaam, hulpvaardig, 
medelijdend; maar hij had hetzelfde wilde hair, was geneigd 
tot den drank, en had mijn moeder hem niet beteugeld, waren 
wij de armoede ten prooi geweest' 
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- 	Een stukje verderop schrijft hij over zijn vader, die als 
patriot betrokken was bij het ontstaan der Bataafse Republiek: 
'Bij de omkering van 1795 was hij kapitein van een vrijcorps 
en als zodanig een tijd lang gedetacheerd te Leeuwarden, waar 
hij niets gedaan heeft dan politiceren en jenever drinken met 
de overige patriotten op de fraterniteit te Leeuwarden' 

	

- 	Over de broer van zijn grootvader Joost schrijft hij: 
'Sipke was een ligtzinnig man, die meer van grappen, 
drinkgelagen en wilde avonturen hield dan zijn werk en zijn 
plicht'. 

	

- 	Over zijn tante Janke en nicht Romkjen: 'Tante Janke en 
nicht Romkjen hielden wel van smullen. Een kopje koffie met 
een liquertje na; een lekker maaltje: avonds visite met 
lekkers en een lawaske en daarbij niets of weinig te doen' 
(een Lawaske is een likeur van brandewijn en lavas) 

	

- 	Over zijn oom Eeltje, de broer van zijn grootvader van 
moeders kant Binnert, schreef hij: 'Lang 7 voet; een beer in 
krachten; vol kluchten; zonder leeroefening; onhebbelijk in 
zijne manieren; een rare koopman, die bij eiken herberg 
aanhield ( ... ) en door vooral in de laatste jaren zijn 
misbruik van jenever heeft hij het niet verder gebracht dan 
veertig mille, schoon hij kind noch kuik had. Hij rijmde 
eeuwig, en dewijl de geest der poesij door de geest des 
Jenevers vooral wakker werd, noemde hij dien drank 'rjimmers 
goud', goed om te rijmen. Jouw mij ns ien doaske njimmers 
guod, kasteleinske, was zijn woord; geeft mij een half 
vaandeltje jenever; een tinnen kannetje vol 

	

'- 	Van de jongste van de drie schrijvers, Doctor Eeltje, was 
zijn overmatig drankgebruik . . . laten we zeggen . . . vermaard. 
Joost schreef in zijn kroniek over hem: 'Eeltje was bij tijden 
een dronkaart; maar kwam tot zich zelven, dan beroude hem 
zijne verspilling en hij was meer dan spaarzaam. Hij had 
dikwerf overal klapschulden; maar als hij geld had, waggte hij 
nooit 1 ogenblik met betalen'. 

	

- 	Op Doctor Eeltje wil ik nu nader ingaan. 

	

- 	Dominee Joost schreef in een brief van begin 1832 aan 
Eeltjes' vrouw Bauckje, nadat zij zich in een brief aan Joost 
over het gedrag van Eeltje had geklaagd: 'Wij Halbertsma's 
vinden er weinig been in om ons voor een. enkelde reis eens 
radicaal te bezuipen ( ... )'. 

	

- 	Broer Binnert schreef op S April 1834 aan Joost over 
Eeltje: 'Met doctor gaat het nog als voren. Evenals moet ik 
zeggen, dat het beter is als gepasserde najaar. Maar wat zijn 
lichaam bij gelegenheden uitstaan moet van eten en drinken is 
mij schier onbegrijpelijk. Zo herinner ik mij nog een reis, 
die hij van de winter gedaan heeft, op een voormiddag naar 
Oldeboorn reizende. Bij Luxwolda het middagmaal, daar bij een 
stevig glas wijn.. Vandaar naar Akkrum reisende vond hij Sake 
v.d. Lei aan het dezert. De docter dronk daar een goed glas 
wijn. Vandaar naar Eernsum, bij de Roomse Pastoor tee drinken 
en weder wijn drinken, toen naar Grouw bij Tjalling bijkans 
een fles wijn. En daarna kwam hij bij mij om 10 uur. En dronk 
wel een halve fles uit ( --- ) 's Andere daags morgens heb ik 
hem gadegeslagen, maar hij was zoo klaar als een klontje, en 
kon niemendal aan hem zien. Een fles ordinaire wijn is bij hem 
spoelkom koffi. Als ik in drie dagen zoo veel hebben moest, 
was het mij nog te veel' 
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- 	Deze ongezonde levenswijze bekomt Eeltje uiteindelijk niet 
goed. In de brief van 25 februari 1356 schrijft hij aan aan 
zijn broer Dominee Joost: 'Al loop ik maar twintig trappen 
hoog, dan moet ik stil zitten om op de praat te komen, ik ben 
nu dan ook 260 pond zwaar'. 
- 	Doctor Eeltje kon niet zeggen dat hij zich niet bewust was 
van de gevaren van zijn levenswijze. Dat blijkt wel uit een 
brief van zijn hand aan zijn broer, Dominee Joost. gedateerd 
18 november 1852. Het gaat over zijn broer Tjalling: 
'Waarde broeder! Eindelijk krijgen wij wederom bewijzen van 
uwe terugkomst uit Engeland, hetwelk mij verheugt, omdat 
broeder Tjalling een ongeluk is overkomen, zoodat gij hem wel 
dood en begraven had kunnen vinden. Hij was gepasseerde 
dingsdag over een week te Leeuwarden om Statenvergaderingen 
bij te wonen, hij had 's avonds op de Societeit een half 
flesje wijn gedronken en daarna in de Klanderij wat soep 
gebruikt, hij steekt een pijp op, en zal eens in het weder 
zien om daarna op bed te gaan, maar toen hij buiten deur kwam, 
meende hij dat de gaslichten verdonkerden, hij wordt duizelig, 
keert om en smakt in de gang neer'. 
- 	Daarna maakt Doctor Eeltje, in zijn hoedanigheid van arts, 
opmerkingen over de eet- en drinkgewoonten van zijn broer 
Tjalling: 'Het zal nu wel noodzakelijk zijn, dat broer 
Tjalling zijn dieet was verandert, dat gebruik van al die 
zware peulvruchten, is nu niet meer goed voor hem;ik konde 
niet bemerken dat hij zich in drank te buiten ging maar het 
gaat te aanhoudend; Jk gebruik het nu nooit voor half een en 
dan eet ik om een uur, en dan wagt ik 's avonds tot half 
negen maar hij begint vroeg, en hoewel hij er veel water bij 
drinkT, de spiritus komt er toch in, hij blijft wel nuchteren 
maar loopt toch al veel in een staat van spanning ( --- )' . Het 
loopt dan ook niet goed af met Tjalling. Op 18 december 1852 
schrijft Eeltje aan Joost dat hij Tjalling naar zijn graf 
heeft gebracht. 
- 	Het archief van de Halbertsma Stichting, en ook andere 
archieven, bevatten nog veel meer geschriften die het beeld, 
dat ik getracht heb te schetsen, alleen maar kunnen 
versterken. Ik wil het hier maar hij laten. 
- 	De voorstelling van zaken die ik hier opgeroepen heb, 
vraagt om enige correctie. Anders zouden wij ons verwonderen 
over het feit dat uit de breinen van vaak benevelde heren nog 
zulke fraaie werken zijn voortgekomen. 
- 	Het is natuurlijk niet zo dat de heren Halbertsma dag in 
dag uit zaten te pimpelen. Dan zouden zij inderdaad niet 
hebben kunnen komen tot zo'n uitgebreide reeks vaak 
hoogwaardige litteraire prestaties. Om met de woorden uit 
Dominee Joosts' familiekroniek te spreken:Zonder dronkaards 
te wezen, gebruikten zij dagelijksch en dikwerf te veel van 
dat vochj. 
- 	Daarbij moet ik aantekenen dat ik, wat Doctor Eeltje 
betreft, meer denk in de richting van d4iDuitse zegswijze: Ich 
trinke wenig, aber oft, und dann vie 
- 	Na deze vloedgolf van 'uitgelezén' feiten wil ik het 
onderwerp nog even kort in een breder perspectief bezien. Het 
is makkelijk vanuit een leunstoel, vanuit huidige 
omstandigheden, een oordeel te vellen over vroeger dagen. Maar 
onze normen zijn niet de normen van le helft vorige eeuw. 
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- 	Toen was overmatig drankgebruik een veel gewoner 
verschijnsel, met name in de onderste lagen van het volk. Het 
verschijnsel was ook veel meer geaccepteerd. Wanneer ik de 
vaak belabberde omstandigheden, waarin de gewone man in de 
vorige eeuw leefde, in ogenschouw neem, kan ik er zelfs begrip 
voor op brengen. 
- 	Doctor Eeltjes' buien van drinkenschap -hij kan worden 
gekwalificeerd als een 'termijndrinker'- werden dan ook door 
de bewoners van Grouw geaccepteerd. Toen Eeltje eens, na enige 
dagen flink doorzakken, weer in het dorp opdook -hij droeg dan 
altijd een witte hoed- vroeg een jonge vrouw hem: 'Bin' jo uut 
stel west, Doctor?' 'Ja femke, it inuoit my' . 'Bent U niet goed 
geweest, Doctor?', antwoord: 'Ja meisje, het begroot mij'. 

Mijnheer de burgemeester, Dames en Heren, 

- 	Begrip opbrengen voor een verschijnsel als alcoholisme mag 
niet een poging tot het goedpraten daarvan zijn. Mijn verhaal 
geldt, behalve als een bron van vermaak, ook als een 
waarschuwing: want alcoholisme is een ziekte van alle eeuwen. 

Mijnheer de Grietman, 

- Voor U het woord van mij overneemt en overgaat tot 
prachtvolle woorden en officiele handelingen wil ik U, als 
dank voor de nog door U te verrichten opening, een geschenk 
aanbieden. 
- 	Ik sprak in het voorafgaande over een jenevermerk met de 
schone naam: 'Ti. Halbertsma's Opregte Oude Friesche Genever' 
De Halbertsma Stichting geeft op de Halbertsma Dag, die eens 
in de twee jaar gehouden wordt, de aanwezige Halbertsma's een 
presentje mee naar huis. Twee jaar geleden was dit cadeau een 
fles met een etiket van de voornoemde jenever. Het doet mij 
een genoegen U hiervan een fles aan te mogen bieden. En denkt 
U eraan, de reclame zegt: drink, maar met mate! 


