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In man dy't ta de herten spriek en troch syn wurk
noch altyd sprekt
Eeltsje Halbertsma (1797-1858) nei oardelieu
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Himmellioch jauchzend, zum Tode betrübt (Glücklich allein isiJ die Seele die
Hebt)
In dichter en skriuwer mei in sterke ferbyldingskrêft, mei fermogen ta ynlibjen yn
minsken en bisten, mei macht oer taal en kennis fan de foIkstal, mei niget oan it naïve
folkslibben, mar boppe-al ien fan gefoelige yntimiteit.
En in minske fan stinimingen, mei niget oan gekheid, tige fetber foar yndrukken, mar
boppe-al swiermoedich.
Dat is yn inkele wurden Eeltsje Halbertsma, in man dy't ta de herten spriek en troch
syn wurk noch altyd sprekt.

Jeugd en oplieding
Bertehûs
Skoanheit Tsjalling Biimerts kocht by it trouwen fan syn dochter mei Hidde Halbertsma in
hûs foar de jongelju. Soan Binnert soe dêr letter de bakkerij oernimme en yn 1837 op itselde
plak it noch besteande hûs bouwe litte.
It âldershûs
Wêr libbet in minske loksillich?
Wêr libbet in minske mei njue?
Yn 't âlde âlderlik hûsstee,
Dêr libbet, dêr hoalet er willich,
D& het er sa'n wille, sa'n njue.
't Neitinzen fan bemefernoegen
Fan âlders har leafde en trou,
Fan koest'ringe by de gloede,
Dat jout in ynfieren ferhûgen
Oan it Halbertsma's nêst fan Grou.
Kom, treftige boaikes fan Hidde,
Fan Hidde, fan Hidde en Rjurtk!
Lit ûs foar 't âldershûs bidde,
En tsjûge wat it betsjut,
Dat Hiddes âlde klûs
(1833)
Is 't echte Fryske hûs.
Hjir waarden de fjouwer bern beme, allegearrejonges: Joast yn 1789, Tsjalling yn 1792,
Binnert yn 1795 en Eeltsje as jongste yn 1797. Yn 1809 waarden se wees, doe't har heit en
mem beide stoaren. Eeltsje wie doe krekt nei de latynske skoalle yn Ljouwert. De gelokkige
bernetiid wie foarby.
Tegels ût it bertehûs
De skipkes binne fan ca. 1660, de beide oaren itt de earste helte fan de achttjinde ieu (sjoch
Jan Pluis, Nederlandse tegels).
Tiidsbalke Frnske tiid
De heit hat yn de jieren tachtich en njoggentich tige meidien mei de Patriotten. As kapitein
fan in frijkorps wie er yn 1795 in skofflang detasjearre yn Ljouwert, wr't er neffens Joast
"niets gedaan heeft dan politiceren en jenever drinken met de overige Patriotten op de
Fraterniteit te Leeuwarden" Yn (3rou liie in frij heidsbeam stien op it Grien tusken de
roggemole en de herberch 's Lands Welvaren.

Hoe't it op de sosiëteiten om en tagong, hat ek Eeltsje kostlik beskreaun yn Minne Jorrits reis
nei it Kollumer Oproer, yn 1797. Yn frijwol deselde bewurdingen bie er him dêr ek al oer
iitlitten yn in brief ût 1830: "Tjalling ontvangt iedere avond versche berigten [it is de tijd fan
de Belgyske Opstân!] en leest dezelve op onze respectieve jeneverhuizen met luider stemme
voor. Wanneer Tjalling gaat zitten, dan roep ik: stilte burgers! hoeden af, klompen uit,
pruimen uit de bek, een uitroeping uit de tijd van de voormalige hoogstnuttige
boerepatriotteclubs".
Piken en trommel
Foar't neist fan de boargerwacht i'it de Frânske tijd.
Rekken Puiseau 1807
Jhr. Waubert de Puiseau hie in Frnske kostskoalle yn Ljouwert. Dit rekkentsje moat foar
broer Tsjalling west hawwe. len foar Eeltsje is net bewarre. Nei in Frnske skoalle gongen de
bern dy't foar de hannel oplaat waarden, mar neffens Joast kaam by Puiseau de Fryske
aristokraty. Eeltsje moat dêr ek noch even hinne gongen hawwe. Joast neamde it apart dat
syn mem, dy't op in duit deafoel, tûzenen oer hie foar in wittenskiplike oplieding fan har
soannen. Eeltsje fin se trouwens in geny (neffens Joast).
Der is in Frânsk learboek fan Eeltsje bewarre bleaun, dêr't er op 7 maart 1812 dit twatalich
ferske yn skreau:
Celui qui veut ce livre steelen
Doit pendre aan zijn keelen
Qu'il soit Seigneur ou knegt
Pendre est son regt
Alors vient le zwarte raven
Pour ses yeux uit te graven
Alors vient Haasje met de bel
Qui le tire naar de hel.
Kopy getûchskrift oergong tredde nei tivadde klasse Latynske skoalle
Yn 1812 siet er al op de Latynske skoalle. Hy wie yn febrewaris dat jiers as primus fan syn
klasse befoardere fan de konrektors klasse nei de klasse fan de pro-rektor.
Hy wie yn 'e kost by AlofHawerdink, in echte Ljouwerter, by wa't er Stedsk learde. Dat soe
him letter by it skriuwen fan De Treemter noch fan pas komme.
Akademy Leiden
Halbertsma waard yn novimber 1814 studint yn de medisinen te Leiden, sleat dêr freonskip
mei de wat áldere lettere Ljouwerter dokter Seerp Brouwer, die yn maart 1818
kandidaatseksamen en sleat nei in koart ferbliuw oan de universiteit fan Heidelberg syn
stüdzje yn oktober ôf mei in promoasje.
Ofbylding Heidelberg
Halbertsma hat yn it middelste hûs yn 'e kost west. It wie net yn it earste plak de st&Izje dy't him
nei Heidelberg brocht. "Ik geraakte namelijk in een draaikolk van het studentenleven, waar
geene andere redding uit was dan eene verplaatsing op een andere academie", skriuwt er letter
oan in omkesizzer. Foar't neist hat Seerp Brouwer him Heidelberg oanret. Dy bie dêr itjiers
tefoaren in semester west. Jildom derhinne bie er trochdat syn omke Eeltsje Tsjalling Binnerts
krekt stoar en hy in legaat krige.
Halbertsma folge ûnder mear kolleezjes by prof. Franz Karl Ntgele, femeamd om syn kennis
fan de ferloskunde. "De professoren in mijn vak verbinden met hunne geleerdheid eene
geschiktheid en vriendelijkheid die in Holland schaars te vinden is, men wandelt met hun en
steekt een pijp aan en spreekt over geleerde zaken." De studenten zijn wel een weinig raauw
en hussarig (wijl de meesten met knevels en sabelhouwen in het aangezigt loopen".
Alle und neue StudentenL ieder, mii Bildern und Singweisen, cd. L. Richter en A.G.
Marschner (Leipzig: Mayer en Wigand)

Heidelberg hat in grutte ynfloed op syn muzikale foarming ban. Hy song der yn kafees en
herbergen mei de Burschenschafi lieten dy't hjir foar in part noch ûnbekend wienen en dêr't er
syn libben lang wurden op dichte. It Museum yn Grou hat in eksimplaar fan de Alte und neue
StudentenLieder, mit J3ildern und Singweisen, ed. L. Richter en A.G. Marschner (Leipzig: Mayer
en Wigand). In jier fan itjefte stiet der net yn, mar mei Abe-books is it te fmen dat it fan 1844 is.
Der wurdt wol tocht dat Eeltsje dit boek brûkt hat foar de lieten üt de earste Lape koer, mar dat
kin dus net. Trouwens ek net foar de Lapekoer-en fan 1829 en 1834.
Neffens in oantekening fan Johan Winkler foar yn it boek (Haarlem 1903) hat it fan Eeltsje
Halbertsma west, dy't it jûn hat oan Joast en dy wer oan syn soan Watse. Foar dat léste ferwiist
Winkler nei bis. 3, dr't stiet: Aan W. Halbertsma van J.H.H. It kin dus likegoed en neffens my
better w&e dat Joast it boek gewoan foar syn soan Watse kocht hat, miskyn wol yn 1846, doe't
er op it Gennanistenkongres yn Frankfort wie.
Dissertatio medico-physiologica inauguralis, 11e Vario pondere corporis humani. Leiden
1818.
Akte nots. H. Cannegieter 4 okt. 1820, erven omke Eeltsje Tjalling Binnerts
Eeltsje Tsjalling Binderts (1765-1818) te Grou, in broer fan de mem, wie in foarnaam
keapman yn tsiis en bûterhoepen en yn kommisje foar de firma Pijnappel yn Amsterdam ek
bûterkeaper. Hy en syn frou hienen gjin bern, dat sa erfden de omkesizzers.

Portretten
Litho nei tekening Douwe de Hoop

Yn 1834 makke Petrus Halbertsma, in soan fan Joast, dizze litho nei in tekening fan Douwe
de Hoop (1800-1830). De Hoop hie famylje yn Boalsert, dat it portret sil wol datearje i1t de
tijd fan it trouwen, 1823 dus.
Tekening B.J. Tinga
Halbertsma sit hjir yn in rokersstoel, omkeard mei de earmen en in lange piip oer in stoel dy't
spesjaal foar sok roken makke wie. Mooglik is it wol hjir of dêr m in herberch. Halbertsma
liket hjirjustjes âlder as op de tekening fan De Hoop, mar folie sil it net skele. Tinga libbe fan
1785 oant 1838 en wemie fan 1814 oant iikemôch 1830 yn Ljouwert en dêrnei yn Snits.

Portretfoto

De skiednis fan dizze foto is net alhiel
diidlik. Joast Halbertsma hat yn 1864 in
foto meitsje litten nei in tekening fan Johan
Römer ût 1852. Joast neainde de tekening
de muontsekop, grif fanwegen Eeltsje syn
omfang. Dy hie er al yn 1838, want doe
skreau Tsjalling hoe dik en fet oft Eeltsje
wie. Joast liet de foto meitsje op fersyk fan

Eeltsje syn soan Hidde, dy't in litho fan
syn heit ütjaan woe. Dy hie de tekening fan
Römer blykber bewurkje litten, want neef
Hidde skreau yn 1860 oan heit Joast: "Het
costuum dat Hidde zijn vader heeft
aangetrokken is zoo misteekend en zoo
vulgair dat het onmogelijk op steen kan
worden gebragt". 0fl it no dy bewurke
tekening west hat, dêr't Joast de foto nei
meitsje liet, is net diidlik. Yn alle gefallen
stjoerde er yn 1864 omkesizzer Hidde in
foto en skreau derby: "Mij dunkt, Gij zult
er nog wel een Lithografie van weten te
maken, dat voor het grote Friesche publiek
voldoende is, doch om er een beeld uit te
trekken dat uw vader waardig is, daartoe
zou een eerste schilder het moeten
overbrengen".
Fan dizze foto binne ek wer foto's makke
mei it portret yn in ovaal. Sa'nien is hjir
iitstald, en dan wol sa't dy makke is foar de
betinkingyn 1879.

Litho nei neitekening W. Troost, ütj. W. Eekhoff, Ljouwert 1865
Dat is ek bard en dy skilder waard Willem Troost (1812-1 893). Hy wurke fan 1855 oant 1866
yn Ljouwert. Hy hat biel wat portetten tekene en yn opdracht fan de bekende Ljouwerter
argivaris en boekferkeaper Wopke Eekboffek litografyen, foaral fan stedsgesichten. Hy
neamt him lithograf, mar hat yn dit gefal dus in tekening makke, dy't dêrnei yn Den Haag
lithogravearre is.

Dokter
Kaartsje mei de plakken fan bertehûs en fan wenhûs letter
Halbertsma waard dokter yn Grou yn 1820. Hy krige de praktyk fan syn omke Johan Römer
oer en begong yn it âlde bertehûs, dêr't Binnert bakker wurden wie. Doe't er yn 1823 troude
mei Baukje Fockens fan Boalsert, kaam er te wenjen yn in hûs oan de Huzebosk. Dêr hearde
in tûn by oant op 'e Grou (no Nije Kade). It plak is oanjûn op dit kaartsje ttt dokter Schoustra
syn stik oer de Grouster dokters yn de Grouster almenak (1974). Soan en opfolger dokter
Hidde liet it hûs om 1862 hinne ôfbrekke en sette in nij hûs oan de Nije Kade. Fan it âlde hûs
is gjin ôfbylding bekend.
Hidde (1830-1869) wie it iennichste fan de fjouwer bern dy't him oerlibbe. De oare trije
stoaren allegearre begjinjierren fyftich, Ruurdsje (1826-1851), troud te Skagen, en Anna, dy't
noch yn 'e hûs wie (1832-1851) beide yn 1851. Soan Liuwe (1824-1854) stoar in pearjier
letter as dokter yn Emden.

Halbertsma wie medysk doktor en as sadanich noch in itsûndering op it plattelân. Dêr sieten
de "plattelands genees-, heel- en vroedmeesters" (en in inkelde froedfrou), dy't har oplieding
yn 'e praktyk krigen hienen en net oan in akademy studearre hienen. De ferhâlding wie om
1820 hinne sawat ien op acht. Yn de tsjintwurdige gemeente Boarnsterhim wienen doe in
goeie tweintich genêskundigen. Fan har wienen bûten Halbertsma ek medicinae doctores yn
Raerd (Willem Nauta), Wergea (Henricus van Straalen) en Aldeboarn (Johannes Lambertus
Tuinhout). Halbertsma neamde lijm altyd med. dr. en ferloskundige (art. obstet.). Mei dat lêste
krige er wol namme.
1823 Praktyk oant Jirnsum, Raerd, Poppenwier en Dearsum. In wite hege hoed hie er op en in
gongelstôk mei gouden knop yn 'e hn.
1830 Zwalken bij nagt en bij dag ... dan eens met de slee en dan op de schaatzen.
1833 Bij Ferwerda (froedmaster) te Oldeboorn speel ik meer de rol van Dr., namentlijk ik
kom er niet anders als in consult, hetgeen voor ons beiden beter is.
1835 Heb nu in de laatste vijfjaar op geen driehonderd guldens na van mijn vak kunnen leven
zoo dat ik bijna al mijne eigene centen er bij inschieten moet. ... Tegenwoordig aardig wat
praktijk, maar het bestaan is op den duur wat te schraal omdat ik minder buiten de plaats kom.
1840 Mijn praktijk is nu nagenoeg op nul gereduceerd.
1844 Ik heb nog al aardig wat praktijk en in de verloskunde doe ik de moeilijkste zaken.
1854 Practiseer al zedert drie jaar zeer weinig meer. It waard Halbertsma allegearre te swier.
Yn 1851 bie er twa fan syn bern ferlern, Ruurdsje en Anna, broer Tsjalling - syn grutte stipe soe it oarejiers stjerre.
It Gild
Halbertsma hat yn 1834 in bus oprjochte, omdat de praktyk bim doe noch langer ta Grou
beheinde en de fertsjinsten minder waarden. De bos joech rjocht op fergese doktershelp.
Boppe in beskate wolstânsgrins koe men gjin lid wurde. Foar de leden rûnen de bedraggen al
nei't men betelje koe iït elkoar fan in botsen wyks oant in stoater. De bos hat bestien oant
1941, doe't it Sikefûns ynfierd waard. Der wienen wol mear dokters dy't it dienen.
Dy bos is wat oars as it Gild, dat yn 1776 oprjochte waard (en yn 1796 om polityk yn twaën
gong). Dat kearde by sykte jild ût. Fan it Gild binne de boetebus ilt 1776 en in oantal
draachtekens bewarre bleaun.
Rekkens foar doktershelp oan bedielden diakony Sint Pitertsjerke
De doktershelp foar diakony-earmen waard troch de tsjerke betelle. Halbertsma stjoerde alle
jieren in rekken, dêr't de measten fan bewarre binne.
Halbertsma docht ôfstân fan it traktemint as doarpsgeneeshear en —froedmaster, 1848
It is net bekend wat de reden fan de feroaring is.
Doktersark tt de tijd fan Halbertsma
Salvepotsjes, klismaspuiten en in koperen fizel
Epidemieën 1823 en 1833

Gearwurking mei Joast
"In beider proza bewondert men den ongekunstelden verhaaltrant, den geest en humor
waarmede de gebreken der menschen gehekeld worden, den echt Frieschen toon die overal
heerscht, en de meesterschap over de Friesche taal, die zich hier in al haar rijkdom vertoont en
voor het aanschouwelijk maken van de meest verscheiden tafreelen uit het Friesche
volksleven een keur van schilderachtige uitdrukkingen leent, die slechts mogelijk is bij een
taal, die nog niet in het corset eener boekentaal is gewrongen. De taal van den ouderen
broeder was echter wat al te gespierd, zijn satiren dikwerf wat al te scherp voor den smaak
van het groote publiek; Dr. Eeltje had dit hoekige niet, en reeds hierdoor was hij veel meer
populair dan gene. Het zijn echter vooral zijne verzen, waardoor hij aan zijn landslieden

dierbaar geworden is. Zij gevoelden zich aangetrokken door het diep gevoel in de stukjes die
aan het huiselijk lief en leed hun aanzijn te danken hadden, in de natuurbeschrijvingen en in

de meer aandoenlijke verhalen, door de schalkschheid in de vertellingen van meer vroolijken
aard, en bovenal door het zangerige van Zijne verzen, welke hij meestal zingende
vervaardigde" (Tjalling Halbertsma(1829-1894), klassikus en heechlearaar te Grins, oer it
wurk fan syn heit en fan omke Eeltsje; 1876)
Lape koer 1822
"In December 1822 verscheen het eerste Lapekoerke, het embryontj e, netjes gedrukt, met
zorg gespeld en geheel met een klassisch aanzien om het vooroordeel der groten te
beschamen. Ik gaf het ding echter niet publiek uit, omdat de menschen het heetst zijn op 't
geen ze niet krijgen kunnen; ik gaf de gansche oplage ten getale van 200 exemplaren op mijne
kosten present en verspreide die onder mijne kennissen aan alle oorden van Friesland. Die
eerste slag was een driegulden waard. De liefhebbers, die geen exemplaar hadden,
schreeuwden er om als magere varkens, en de weg was gebaand voor al de stukjes van ons,
die gevolgd zijn" (iit in brief fan Joast oan syn omkesizzer Hidde, de soan fan Eeltsje).
It boekje bestiet itt (gefoelige) lieten fan Eeltsje, folge of ynlaat troch grappen of spotske
proazastikjes fan Joast. It ferskil yn styl en sfear tusken beiden is sa didlik, dat wol krekt oan
te jaan is wêr't Eeltsje yn it wurdsje foarôf einiget en Joast begj int.
Etymologicum Teutonica (Kiliaen) mei oantekens Eeltsje Halbertsma
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Eeltsje hat op fersyk fan Joast yn dit wurdboek Fryske wurden en i'itdrukkingen optekene, dy't
Joast dan wer brûke koe foar syn Frysk wurdboek, Lexicon Frisicum. Ek soan Tsjalling waard
oan 't wurk set: dy tekene yn itselde eksimplaar wurden itt Bredero op. Joast skreau dat foar
yn it boek en neamt Eeltsje dêr "poeta suavissimus" (allerhearlikst, allerleaflikst dichter).
Utskreaune, resp. ûtknipte wurden ût de Lapekoer fan 1834
Makke troch Joast om te brûken foar syn Frysk Wurdboek/Lexicon Frisicum.

Een doctor aan een meisje, yn it hs. fan Eeltsje mei feroaringen fan Joast en printe yn
de Overjsselscke Almanak 1836
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Joast skreau de kopij fan Eeltsje altyd foar
de drukker oer en feroare dan de stavering
nei eigen ynsjoch. "Vooreerst had ik zijn
handschrift te ontcijferen, dat alles behalve
duidelijk was; dan al de fouten er uit te
halen; de moeilijke spelling, daar Pa zich
nooit over bekommerde, te regelen, en het
geheel overschrijven; dat overschrift door
een goed schrijver duidelijk laten copiëren
voor de pers. En dan kwam eindelijk nog
het grote pleizier aan om de proeven van
twee benige machines, letterzetters
genaamd, die geen woord Friesch
verstonden, te corrigeren, waarvan ik nooit
zonder vijf of zes correcties af kwam" (üt
in brief oan Hidde, de soan fan Eeltsje).
Joast feroare lykwols ek wolris mear as
allinnich de stavering, sa't oan dit gedicht
te sjen is.

It Frysk folksliet
Lapekoer 1829, De aide Friezen
Theodor Körner, Trost
Yn dit bluisterige en letter sa beruchte liet op de strijd tsjin Napoleon hjit it dat de Dütsers
"mit unverfalschten Blut" ien binne en "den Bund mit dem Blute besiegeln". Halbertsma hat
it yn 1818 mei fjoer en foarsje yn de Bursenschaft te Heidelberg meisongen, sa't er sels yn
syn Minne Jorrits reis nei it Kollumer oproer meidielt.
It frijheitsliet fan Kömer is fan 1813. It hat deselde hou en dêrmei grif deselde wize as De
dide Friezen. Ek ynhâldlik binne der oerienkomsten, mar net sasear yn dat bloed fan "Frysk
bloed". Halbertsma spriek dat Fryske bloed fan Mm oan om Mm ta dichtsjen te ynspirearjen.
Van Loon hat de rigel letter feroare en sa it bloed ferienselvige mei it folk. Dat mmt fansels
net wei dat ek by Halbertsma bloed al mei folk ferbûn wurdt: hy is troch dat bloed ien fan it
folk.
Sangen, up to heljen by de gearkumste mei frowen der Krite Liowerd
It soe oant 1868 duorje ear't De âlde Friezen as in soarte fan nasjonaal Frysk liet syn yntree
makke. Dat die it yn dit lytse boekje. It bledsje is grif makke troch Jacobus van Loon,
Deputearre Steat en ek foarsitter fan it Frysk Seiskip. Fan him binne teminsten de beide oare
sankjes yn it boekje. Op syn beide folget De dide Friesen. It hat twa kûpletten, it earste en it
lêste fan it gedicht. Dat it fan Eeltsje wie, wist Van Loon net, want hy sette it op namme fan
Joast!
It lieteboek mei muzyknotaasje dat Tiede Roelofs Dykstra oanlein hat
Dyksira wie foarsitter en mei Jacobus van Loon en Harmen Sytstra yn 1844 oprjochter fan it
Selskipfoar Fryske taal en skr/tekennisse. 1-ly stoar yn 1862 en earst nei syn dea sil Van

Loon dit hânskrift krigen hawwe. Om it fersin mei de nainme sil dat net foar 1868 west
hawwe, want yn Dykstra syn hânskrift is Eeltsje wol de skriuwer.
De ôJde Friezen is hjir ek it tredde liet, nei it no fergetten Selscips-sankjen fan Dykstra sets en
de Wôldsang (Moai smnder weargea) fan Harmen Sytstra. Van Loon hat fan doet west om dit
lieteboek ût te jaan. Der is Onder syn papieren teminsten in stik fan in Onbekenden oan him
oer de ûtjefte fan in lieteboek mei krekt desetde lieten as dy't yn dit hnskrift fan Dykstra
steane.
Frîske sin en Zangen voor school, huis en feestviering. Aangeboden door het
gemeentebestuur van Baarderadeel aan de ingezetenen der gemeente, ter gelegenheid
van het Zilveren Kroningsfeest van Zijne Majesteit, Koning Willem de Derde Mei 1874
It wienen de kroaningsfeesten fan 1874
dy't makken dat Van Loon definityf
besleat om in lieteboek te meitsjen. Dy
kroaningsfeesten wienen yn maaie 1874,
doe't rûnom fierd waard dat Willem 111 25
jier kening wie. Al mei Peaske 1874 inc
Van Loon alteast guodden fan har frege om
meiwurking oan it Lieteboek. Hy fielde doe
it ferlet om by offisj cle gelegenheden neist
it Nedertnske fotksliet ek wat offisjeet
Frysks te hawwen om te sjongen. Nije
lieten moasten der ek yn, en sa kaam er
derta om in nu, grut lieteboek gear te
stallen. Hy liet doe earst noch twa
sangbondeltsjes ferskine, ien foar de
skoalbern yn de gemeente dêr't er sels
wenne, Baarderadiel, en in oaren foar
breder rûnten, Frîske sin. Yn Frîske sin
steane lieten fan deselde dichters dy't neist
Van Loon sets en oaren ek meiwurkje
soenen oan it Lieteboek: Hjerre Gerryts
van der Veen, J. Heeringa Gsn., G.
Colmjon,. Schoelier en P. Bleeksma. Dat is
dus as in foarboade fan it Lieteboek te
beskôgjen.
It gedicht fan Eeltsje Halbertsma is ek hjir wer ferkoarte, no ta trije kûptetten, mar der is yn de
tekst ek justjes feroare. Halbertsma syn "myn" is hjir "uws" wurden. Sa is syn "Friesk bloed,
tjoch op! Wol nou ns broeze in siede! In bonsje troch myn ieren om" wurden: "Frysk bloed
tsjoch op! Wol nou wer broese in siede,/ In bounsje troch uws ieren om!". Fierderop is "ik" yn
"wy" feroare. Wat by Halbertsma in fariant op de ktassike oanrop wie om help by syn
dichtsjen, waard by Van Loon wat fan biologyske aard. Dy feroaring hat yn en nei de Twadde
wrâldoarloch mei makke dat it tiet in skoftlang fertocht wurde koe.
Fersyk om in finansjele bydrage foar in Bundel Friesche zangen en in yntekenlist
Van Loon besocht noch yn 1874 Onder foaroansteande lju finansjele stipe foar de ilijefte fan
in Lieteboek te finen. De measten seinen trije of fiif gûne ta, inkelden 25 gne. It oarejiers
maart kaam er mei in yntekentist. Rûnom bie er iju dy't foar him rûngongen. Hjir leit in kopy
fan dy ût Warten.

Twa blaedden uet it Lieteboek (1875)
By gelegenheid fan de ûntbleating fan de tinkstien fan Eeltsje Halbertsma yn it bertehûs liet er
yn oktober in priuwke fan it Lieteboek ferskine. It gedicht fan Halbertsma hjit hjir - foar it
earst dus - Fryskfollçliet en it hat net mear trije, mar no fjouwer kûpletten, deselden dy't it
noch altyd hat. It twadde fan dy fjouwer (Hoe ek fan oermacht, need en see betmtsen) is fan
Van Loon sels!
It Lieteboek. Frysce sang mei pianolieding, in gearjefle de Friesen ounbean throch J. van
Loon Jz. en M. de Boer. Hearrenfean 1876 (mei in oantekening fan Teake Hoekema oer
dit eksimplaar)
Foarop woe Van Loon in liet op it sjongen hawwe en dan in pear flinke stikken oer Fryslân, sa
blykt it in brief fan Martinus de Boer (1799-1889). Sa is it ek bard. It Lieteboek iepenet mei
Frysce sang (0, roâlje oer bou in greiden) fan Tiede Roelofs Dykstra en dan folgje it Frysk
folksliet en Fryslôn (Kenne y it lan) fan Joast Halbertsma. De Boer sette de gedichten yn it
Lieteboek op muzyk, foarsafier't se dy noch net hienen, en dér brûkte er meast Dittske
sjongboeken foar, lykas it doe tige populêre Switserske lieteboek Das Rütli.
Gerben Colmjon soarge foar de stavering
As foarbyld leit hjir syn ôfskrift fan it Fiyskfolksliet.
Frysk lieteboekje for elisenien (1902) en Nederlandsch volksliederenboek, kleine
éénstemmige uitgaaf (1897) fan Daniel de Lange en G. Kalff.
Fan dat stuit ôf wie en bleau - wat derfan oer wie - it gedicht fan Halbertsma it folksliet. It
iepene bygelyks it Frysk lieteboekje for eirsenien (1902), dat oant Fryslôn sjongt yn 1943
ûtkaam, withoefaak werprinte waard. Ek yn lieteboeken mei Nederlânske lieten krige it syn
plak.
Foto fan Jan Linses van der Burg
Op fersyk fan de komponist Jan Lindeman makke Jan Linses van der Burg yn 1904 in Frysk
liet op de muzyk dy't Lindeman al makke bie by "Waar de duinenrij de waatren/Van de
Noordzee bruischen doet". Dat liet waard It Heitelân, in bewurking dus fan "Waar de
duinenrij".
Programma en Tekstboekje fan it 'sjongersfeest' op 9 july 1911 yn Oranjewâld en
Fryslân sjongt (1943).
Mar it Frysk folksliet rôp ek ferset op. Koaren songen it net sa graach. Wize en retoaryske
ynhâld pasten net mear by de nije smaak. Sa koe it beteare dat it liet fan Jan Linses van der
Burg, It heitelân, in skoftlang as alternatyf folksliet yn 'e swang kaam. Yn it Programma en
Tekstboekje fan it 'sjongersfeest' op 9july 1911 yn Oranjewâld bygelyks stiet wol It heitelôn,
mar net it Fryskfolksliet. En om it al neamde en doe sa fielde elemint fan bloed-en-boaium,
kaam it yn Fryslôn sjongt (1943) net mear foarop, mar folge it as twadde en dat dan ek noch
sfinder muzyk. Ir heitelumn, wol mei muzyk, wie dêr trouwens ek net it earste. Dat wie Fryske
sang (0, rôlje oer bou en greiden) fan T.R. Dykstra en foar It heitelôn kaam dan ek noch in
liet fan Fedde Schurer (Tiden drage, sinnen skine). Mei syn ûnmiskenbere oprop ta ferset koe
dat hjir as alternatyf foar it Fryskfolksliet tsjinje. It hjitte Frysk bloed, tsjuch op!
Klubliet fan Heerenveen

Yllustraasjes by de Rimen en Teltsjes
Rimen en Teltsjes 1918
Utjouwer Rinse van der Velde (1856-1940) te Ljouwert bie yn 1904 de rjochten en de foarrie
fan de Rimen en Teltsjes oernommen fan De Lange yn Dimter, by wa't it boek oant dan ta
hieltyd ferskynd wie. Doe't er yn 1916 troch de foarrie hinne wie, joech er Ids Wiersma
opdracht om tekeningen foar in nije ütjefle te meitsj en. Wiersma wurke dêr by tuskentiden fan

1916 oant 1919 oan en waard betelle troch de famylje Halbertsma. Mei elkoar makke er in
lytse hûndert, grut en lyts.
Snt binne de Rimen en Teltsjes der net mear stnder te tinken. Se helpe jin in byld fan de tijd
te foarmjen, ek al binne se dan oars as it boek sels wat nostalgysk. Wiersma woe it âlde
fsthâlde, dat drige ferlern te gean, socht âlde printen op en reizge heal Frys1n ôf om noch
wat fan it âlde te fmen.
It waard in grut sûkses. Van der Velde liet yn 1920 Wiersma ek tekeningen meitsje by syn
(twadde) ûtjefte fan Rispinge fan Piter Jelles. En datselde j iers ferskynden as earsten yn in
lange rige de earste tekeningen fan Wiersma ek yn it Friesch Landbouwblad. De Zuivelbank
joech him yn 1921 opdracht om it âlde feebedriuw yn skilderijen fst te lizzen.
Portret Ids Wiersma, kopy
Ids Wiersma (Brantgum 1878-Dokkum 1965). Wiersma sei yn maaie 1917 syn wurk as
learaar op om fan de keunst en dan yn it bysûnder fan it tekenjen foar de Rimen en Teltsjes te
Iibjen. Dat foel net ta. Ein 1918 wienen de tûzen gfine fan Halbertsma skjin op. En hy krige it
gauris wei fan it wurkjen yn 'e kjeld.
Ids Wiersma, Gesicht op de Bliken (1923)
Ut syn tin wei bie Halbertsma hast krekt itselde itsicht.
Sin orizjmele tekeningen fan Ids Wiersma
Fan guon tekeningen is bekend wêr't Wiersma hinne west hat om se te meitsjen. Hy skriuwt
dêroer yn brieven oan syn ûtjouwer Van der Velde.
Ald Janom (AldJanom; RT ed. 1993,39)
De besite by Pibe en Saske om 'e hurd (Miswier; RT ed. 1993, 72)
De Treemter yn it Sint-Anthonygasthiis te Ljouwert (De Treemter; RT cd. 1993, 164)
Yn novimber 1835 sit Halbertsma alle jûnen by in moai fjoer en mei "Seelenfreude" oan De
Treemter te wurkjen, op de twa kroechoeren nei, skriuwt er. By sa'n fjoer set er yn dat ferhaal
ek syn âlde maniju fan it gasthis mei har sterke ferhalen!
Merke te Grou (Grouster merke; RT ed. 1993, 210)
De 'Merke te Grou' is tekene fan 'e Bloedkamp ôf. "Sa'n merke", skriuwt Wiersma, "wier
eartiids for 'tjongfolk hwet 'e maitiid is for in hokkeling as de bûthiisdoar iepen komt".
De terp. As de famkes toutsjedûnsen (De terp; RT ed. 1993, 270)
In jierstûne op 'e Wieren by Piterom (Dejonkerboer; RT cd. 1993, 438)
Ik seach syn leafste boartersguod (Oantinken oan Justus, RT ed. 1993, 259)
"Oantinken oan Justus, moat net ûnder stean: Jonges-boartersgoed - mar: "ik seach syn
ijeafste boarersgoed ..." Dit is ien mei fen de origineelste teikeninkj es, éénig yn syn soarte en
echt tapasselik yn dit stikje, in suver type fen boarterij fen in Grouster j onkj e, in bern iit it
wetterlân; 'k ha det tafallich yn weridikheid 'ns sjoen" (Ids Wiersma yn in brief oan ûtjouwer
Van der Velde). Justus wie in jonkje fan broer Tsjalling.
Orizjinele tekening fan Jetses: Pakes en Beppes oan 't skotsen
Om ek fan syn boek in echt Frysk boek te meitsjen liet de Fryske Lânboukoöperaasje foar J.
P. Wiersma syn Aldfaars grûn tekeningen oer it âlde boerelibben troch Cornelis Jetses
meitsje.

Faria
Nijjiersbrief oan J. Haitsma te Boalsert, 2 jann. 1823
Eeltsje wie yn de simmer fan 1822 fereale rekke op Baukje Fockens ût Boalsert. It oare jiers
july trouden se. Hy bie al sfint 1814 syn kommen dêre, wêr't broer Joast menniste learaar wie.
len fan de iju dy't er dêr kennen learde wie mr. Jehannes Haitsma (1763-1827), boargemaster
fan de stêd, en ek mennist.

Doe't Eeltsje dit bryfke skreau, bie er krekt in dei of wat yn Boalsert west en wie er ferloofd.
Hy bie mei Baukje te gast west op ien fan dy Homearyske ytpartijen, dy't Haitsma en de frou
joegen en dêr't Joast it fjirtich jier letter noch oer hie. Haitsma hold wol fan it Frysk as lial
fan boerske ienfJd. Dat is oan dizze nijjiersbrief mei syn kultivearre boerskens ek wol te
femimmen. Joast, dy't de brief mei kommentaar yn de Rimen en Teltsjes ûtjfn hat, neamt it
groteske oerdriuwing. Dy sit neffens him yn it Fryske aard.
Liederen om gezongen te worden
It liie noch al wat fuotten yn de ierde ear't de jongelju trouwe koenen. Wol liie de mcm fan
Baukje har beswieren al farre liften (se fûn Eeltsje te los), mar Baukje krige ek noch in oare
frijer dy't nei har stike, Petrus de Hoop, en de mem naam alle tijd foar de tarieding fan de
bruiloft. Dy waard holden op 13 july 1823.
Skriuwen fan de gûverneur oan de grytman oer wyn, oan Halbertsma levere, 1839
Wat der efter dit skriuwen sit? lie sweager Roos van Mesdag, troud mei in suster fan Baukje,
Eeltsje goedkeap oan wyn holpen?
Harmen Koekoek
In figuer iit it doarpslibben yn Eeltsje syn
tiid. Hoe't Harmen Koekoek echt hjitte, is
net bekend. Hy wenne yn Jirnsum, sil
roomsk west hawwe, rûn mei de post, wie
opropper by feilingen en libbe noch yn
1836. Dit liet is grif fan himsels, mar
Tsjalling Halbertsma hat se ek wol foar
bim makke. Dy Iiie syn bûnte klean ek
kocht, op 'e Brol yn Ljouwert.

Postloopers vastenavond-wensch! 1833
In rymstik fan Koekoek. Ek fan oare jierren binne guodden oerlevere.
Alof Deddes Rij mersma, Grouwster rottelwagis Nijjierswinsch,foar itjier 1841
Nijjierwinsk foar de rattelwacht om mei by de doarren lans te gean, nijjier te winskjen en in
sint te barren. Rymersma is Eeltsje Halbertsma.
In satiryske tekening fan EH
De Halbertsma's holden fan gekheid. Joast bestried yn syn satire de ûndeugden, Eeltsje lake
om de dwaasheden fan de ]ju. Eeltsje makke ek wolris in tekening. Hjir is in foarbyld tt in
rige fan in stikmannich. Faaks hat er se foar syn bern tekene. Wa't er mei dizze iju op it each
bie, is net bekend, mar it sille grif Grousters west hawwe. Der stiet in rymke by:
Wer schil dat loeken hinne
Wer schil dat plooitsen hinne
Sjog Jan in Beits hjir loeken
Om rocken of om broeken.
Mar 't leaste great besluut
Is, Beits wird baas in nou ist uwt.
Beslinga
Op Beslinga te Friens wemie de famylje Van Sytzama. Nei de (sels keazen) dea yn 1848 fan
Maurits Pico Diederik van Sytzama, gûverneur fan Fryslân, lieten de widdo en har santjinjierrige soan de state ôfbrekke en ferhuzen se nei Oldebroek.

Oan Beslinga State yn hânskrift
It gedicht is makke op de dea fan Eizo de
Wendt van Sytzama(1816-1843), grytman
fan Idaarderadiel. Hy wenne op
Beslingastate. Syn heit wie gûverneur fan
de provinsje. Beide waarden goeie kunden
fan Halbertsma. Yn 1829 waarden de
lettere gûvemeur (Maurits Pico Diederik)
en hy, beide mei de froulju, troch Wytze
Gerbens Hellinga ütnoege op in miel oan
board fan Hellinga syn nije koffe, dy't er
Eizo de Wendt neamd bie. Halbertsma, en
Sytzama grif ek, hienen oanparten yn it
skip. Oan broer Joast die Eeltsje ferslach:
"Sytzama is een Fries vom aechten Schrot
und Kom, niet lijn und her, en zijn
patriotisme komt er bij alle gelegenheid
uit, jammer dat hij geen eruditie heeft."

Great hôfût bondel Dagen fan Obe Postma
Postma wie mei syn niget oan it folkslibben in leafhawwer fan de Rimen en Teltsjes. Hy bat in
gedicht op de bruorren makke en yn oare gedichten binne dingen dy't tinken dogge oan
gedichten fan Eeltsje. len is Great hôjÇ de namme fan in pleats even bûten Makkum. Yn
Halbertsma syn gedicht Oan Beslinga-state is it hôf de treaster, by Postma hat it (ferfallen)
hôf sels gjin treaster mear.
Sulveren tabaksdoaze as hurdsilerspriis
Yn 1844 wOn Halbertsma de priis by it hurdsilen te Snits. Dat wie in sulveren tabaksdoaze,
dêr't er yn gravearje liet:
Gysbert Japicx greate namme
Haw ik oan myn Scipke joon
In de priis, der eits op flamme,
Fiks mei glans en glorie woon.
Eern fleag Gysbert mei syn pinne
Op de wieucken fen 't foarstOn,
Nou oer Frieslâns marren hinne
Broest er, sylt er, as de brân.
Oppe Snitser mar is dizze prijs woon mei it Jagt Gysbert Japicx den 21 Aug. 1844 trog
Doctor E. Halbertsma
Advertinsje ferkeap Gysbert Japix
Yn de Leeuwarder Courant fan 15 en 22 augustus 1856 biedt Halbertsma syn boat te keap
oan. Hy Me der yn alle gefallen yn 1850 noch prizen mei wûn.
Earste ôflevering fan twadde printing Rimen en teltsjes
Om foar in breed publyk de kosten fan oanskaf te sprieden ferskynden ciii foarige jeu in soad
grutte boeken yn ôfleveringen. Dat barde ek mei de Rimen en Teltsjes. Letter waarden dy
ôfleveringen dan ynbOn ta in boek, dat losse ôfleveringen binne seidsum. Hjir leit in
ôflevering fan de twadde printing. Mooglik tsjut de oranje kleur op ferbünens mei it
Oranjehûs.

Untbleating boarstbyld
It earebyld waard oprjochte troch it Seiskip foar Fryske taal- en skriftekennisse, betelle troch
Jabik Hepkema (in grut leafhawwer fan it wurk fan Eeltsje Halbertsma), makke troch de
Amsterdamske byldhouwer J.H. Schröder en ûntbleate op 28 maaie 1904. It is nêst injier of
wat ferpleatst fan wat de Ald Terp neamd waard nei it tsjintwurdige plak oan de
Stasjonsstrjitte. It hie de bedoeling fan Hepkema west om it biente fan Halbertsma oer te
bringen fan it tsjerkhôfnei de Ald terp, mar dat woe de famylje net.
Kalinder Eeltsje Halbertsma 1929 mei spreuken, ûtjûn W.A. Eisma. Ljouwert
Bylden üt de Rimen en Teltijes en it dekôr op it Halbertsmaplem by de betinking yn
1958
Yn 1958 waard de betinking fan Eeltsje Halbertsma syn doe hûndertste stjerjier grut opset.
Der wie in krânslizzing by it boarstbyld, in ûtstalling yn it Museum, in rede fan ds. C.P.
Hoekema yn de menniste tsjerke, in histoaryske optocht, in ringriderij mei seazen, in
ynlieding fan Douwe Deinum i'it Wytmarsum tegearre mei it Grouster Mingd Koar en in
deklamatoarium fan Ype Poortinga mei muzyk fan Paulus Folkertsma, ütfierd troch it Frysk
Orkest en it Mingd Koar.

