
BOEK



De afgelopen jaren zijn vele Halbesma’s (en aanver-
wanten) benaderd om mee te werken aan een boek
over de familie Halbesma. Bijna iedereen heeft en-
housiast meegewerkt; gegevens verzameld, verha-
len verteld en foto’s opgestuurd. Inmiddels is het
boek klaar om naar de drukker te gaan.
Het betreft een full-color druk. Naast genealogische
gegevens en persoonlijke verhalen staan er in het
boek talloze portretten en verklarende kaartjes. Bo-
vendien wordt in aparte hoofdstukken vragen beant-
woord over de identiteit van de familie; de
economische activiteiten die ontplooid werden en de
plaatsen waar gewoond (en gewerkt) is. In een
hoofdstuk over demografie wordt de gemiddelde hu-
welijksleeftijd berekend, het aantal kinderen dat per
gezin geboren is en de gemiddelde leeftijd die werd
bereikt.
Het boek gaat over de voorouders en nazaten van de
stamouders Johannes Douwes en Ykje Halbes uit De
Falom die sinds 1811 door het leven gaan met de
achternaam Halbesma.

Familie-genealogie Halbesma
verschenen

De omslagfoto van het boek is voor de Tweede Wereldoorlog genomen bij het huidige

verkeersknooppunt Diemen. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal werd gebouwd

door de Firma Halbesma uit Leeuwarden en maakt het achterland bereikbaar. Dit past

goed bij de verveningsactiviteiten die de voorouders van de familie Halbesma in De

Falom ontplooiden. De weg symboliseert bovendien een doorlopende lijn en lijkt daar-

om op de lijn van een familie. We gaan er vanuit dat de naam Halbesma nog vele eeu-

wen gevoerd wordt.

“Door ons te verdiepen in de familiegeschiedenis
leren we ons zelf beter kennen.”

Flaptekst Halbesma-

De brug over de Valomstervaart. Links het huis van
de stamouders Johannes Douwes en Ykje Halbes.



Het boek over de familie Halbesma is van groot belang voor de geschiedschrijving van Noordoost Friesland en de Dokkumer Wâlden in het bijzonder.

De oudste generaties waren voortrekkers ten aanzien van de veenafgraverij in De Falom en hebben daarna het gebied verkaveld zodat er meerdere

boerderijen ontstonden. De nazaten vestigden zich op belangrijke boerderijen in onder meer Dantuma-, Akker- en Murmerwoude, ten noorden van

Rinsumageest en Hardegarijp. Ze behoorden overal tot de toonaangevende boerenfamilies die velen werk verschaften en initiatieven ontwikkelden

op het gebied van de waterbeheersing en de vernieuwing van de landbouw. Daarnaast stonden ze lange tijd vooraan in de Doopsgezinde Gemeente

van Dantumawoude én in een aantal Hervormde kerken. Tot in de twintigste eeuw zaten er Halbesma’s in het bestuur van de Maatschappij tot Nut

van het Algemeen. Dit boek over de familie Halbesma kan daarom ook deels worden gezien als een streekgeschiedenis.

Het leefgebied van de eerste Halbesma’s

De grietenij Dantumadeel Bij de tweede E van Dantumadeel in de kaart ligt De Falom.

Dantuma-, Akker- en Murmerwoude heten inmiddels Damwoude

Geschiedenis Noordoost
Friesland en de Dokkumer Wâlden



Andere Tijden

De lijst met Halbesma’s in het telefoonboek van Dantumadeel is behoorlijk uit-

gedund. De nazaten van Johannes Douwes en Ykje Halbes wonen inmiddels

in heel Nederland of zijn vertrokken naar het buitenland: Amerika, Canada, Au-

stralië, Duitsland, Noorwegen en Nieuw-Zeeland. Ook de beroepen zijn veran-

derd. Er zijn minder middenstanders en meer leraren (vooral exacte vakken).

Enkele boerderijen waar Halbesma’s hun bedrijf uitoefenden

In de agrarisch-stedelijke samenleving vonden veel Halbesma’s hun bestem-

ming in de agrarische sector. Ze bewoonden prachtige en statige boerderijen

die meestal familie-eigendom waren en soms werden gepacht.

Meerdere Halbesma’s werden bakker en vestigden hiermee hun naam. In de

19de eeuw was Anders-bakker een begrip in Akkerwoude en in de twintigste

eeuw waren er in het hartje van Leeuwarden twee gerenomeerde bakkersza-

ken met de naam Halbesma op het raam.

Op het gebied van de horeca stond de familie ook zijn mannetje. Ze waren

de uitbaters van gelegenheden in Hardegarijp (De Pilaars), Drachten (De Fol-

geren), Leeuwarden (De Bleek) en Sneek (Het Rode Hert)

Boeren, bakkers en herbergiers
“Eeuwenlang zijn veel boerderijen in
de Dokkumer Wouden bestierd door
Halbesma’s. Aan het begin van de
Singel te Damwoude is Andries Hal-
besma nog steeds boer.”

Citaat uit het boek



Hierboven de Halbertsma-fabriek in Grouw. Is er wel of geen relatie tussen de Halbesma’s en Halbertsma’s?

Leuke ontdekkingen

Genealogisch onderzoek levert vaak mooie ontdekkingen op. Zou-

den er bekende Nederlanders in de familie zitten? Zijn we echt ver-

want aan Saskia van Uylenburg die getrouwd was met Rembrandt

van Rijn? Wat wordt er door de Halbesma’s gepresteerd op sportief

terrein? Is er ooit een Halbesma koning van de PC (kaatsen) ge-

weest? Heeft er ooit een nakomeling van Johannes Douwes en Ykje

Halbes in het Nederlands elftabel gevoetbald of is er ooit iemand

afgevaardigd naar de Olympische Spelen? Welke connectie bestaat

er tussen de dikke Van Dale en de Halbesma”s? Welke bakker

vroeg in 1898, toen Wilhelmina de troon besteeg, patent aan op zijn

overheerlijke Wilhelmina-beschuit? Waarom heeft de bekende kun-

stenaar Piet van der Hem nauwe betrekkingen met de familie Halbe-

sma? Het zijn allemaal vragen waarop dit boek een antwoord geeft.

Is de familie Halbesma verwant aan Saskia
van Uylenburg die getrouwd was met Rem-
brandt?

Solem odiomith



Johannes Douwes en Ykje Halbes waren eigenerfden. Dat betekent dat hun voorouders,

minstens gedurende drie generaties, meer dan 130 pondemaat land hebben bezeten.

De halve friese adelaar in de wapens is een ambtssymbool omdat de eigen erfden het

recht hadden om het grietmansambt uit te oefenen en ook aanspraak konden maken op

het almenderecht. Dit laatste hield in dat ze het jachtrecht, het visrecht, de mienskar

mochten gebruiken en de gemeenschappelijke bossen mochten exploiteren. Dit recht

werd weergegeven door symbolen als de klavers en de eikels. De klavers duiden op

het bezit van weidepercelen en de eikels op het bezit van bospercelen.

Het alliantiewapen is in 2000 gecombineerd tot één wapen dat gevoerd mag worden

door iedereen die de naam Halbesma draagt en afstammeling is van Johannes Douwes

en Ykje Halbes. De kroon is hetzelfde gebleven. In dat jaar zijn ook de officiële kleuren

vastgesteld De rode strepen symboliseren de vroegere heidevelden die gecultiveerd zijn

en het geel op de achtergrond symboliseert de zandgrond die kenmerkend voor de Dok-

kumer Wouden is.

In de Doopsgezinde Kerk te Dantumawoude stond lange tijd een familiebank. Deze bestond uit twee banken op een verhoging met een achterwand

waarop de alliantiewapens van Johannes Douwes en Ykje Halbes. De bank is inmiddels verdwenen maar de achterwand is gebleven. Op de bal-

lustrade van het orgel in de Nederlands Hervormde Kerk te Dantumawoude is het wapenschild van Johannes Douwes ook verbeeld.

Wapens van de familie
Halbesma

“Het alliantiewapen is in 2000 gecombineerd tot één
wapen dat gevoerd mag worden door iedereen die
de naam Halbesma draagt en afstammeling is van
Johannes Douwes en Ykje Halbes.”



Het boek telt 20 hoofdstukken die verdeeld zijn over ongeveer 460 pagina’s. Het wordt uitgevoerd met een harde kaft en bevat een uitge-

breide index Het boek over de familie Halbesma wordt ter verkoop aangeboden voor Euro 65 exclusief verzendkosten. U kunt uw bestel-

ling plaatsen door naar de website www.douwehalbesma.nl/wordpress/ te gaan en daar het bestelformulier voor het boek in te vullen. U

kunt ook een brief sturen naar: Douwe Halbesma, Cecil B. De Millestraat 1, 1325RV Almere.

Net voor het verschijnen van het boek ontvangt u, zoveel mogelijk per email, de definitieve rekening en dan zal, na betaling van het ver-

schuldigde bedrag het boek per ommegaand aan u worden toegestuurd.

Er kunnen ook bestellingen uit het buitenland worden geplaatst. De verzendkosten zullen dan hoger zijn.



Douwe Halbesma

Cecil B de Millestraat 1, !325RV Almere,

Tel: +31365379486,

www.douwehalbesma.nl

Halbesma

Sikkema

Annema

Van Kleffens

Van der Hem

Halbertsma

Dijkstra

Hesling

De Vries

Van der Veen

De Jong

Baar van Slangenburg


