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François Halma 

Tot slot nog iets over de schrijver. Voorin het boek staat een uitgebreide 
levensbeschrijving opgenomen. Daaruit blijkt dat François Halma op 3 janu
ari 1653 in Langerak, aan de Lek, werd geboren, als zoon van Ds. Reinier 
Halma en Maria Wakkers, beiden telgen uit Utrechtse families. Hij was 
voorbestemd ook predikant te worden, maar toen hij 10 jaar was overleed 
zijn vader, met als gevolg dat van de dure studie werd afgezien en François 
boekhandelaar werd. In 1699 verplaatste hij zijn boekhandel van Utrecht 
naar Amsterdam. Daar werd onder anderen Ferdinand van Collen een 
belangrijke klant van zijn winkel. Door zijn leergierigheid had hij zich 
inmiddels een grote kennis van de geschiedenis eigen gemaakt. De Staten 
van Friesland benoemden hem in 1710 tot landschaps- (= provinciaal) 
drukker. Dat bood hem gelegenheid ook eigen werken in druk te brengen. 
Op 13 januari 1722 overleed hij in Leeuwarden. Het werk aan "Tooneel der 
Vereenigde Nederlanden" was toen nog niet geheel voltooid; de letters W, IJ 
en Z moesten nog bewerkt worden. M. Brouërius van Nidek maakte het af. 
Hendrik Halma, zoon van François, drukte het en gaf het uit. 

Uit oude raadsnotulen 

4. Benoeming van veearts JJ. Noest in 1651 

"Het Gemeentebestuur van Breukelen St. Pieters Brengt door deze ter 
Kennisse der Ingezetenen Dat ten gevolge het overlijden van den veearts 
J.W.A. Hart, in deszelfs plaats in het 4 Kanton dezer Provintie benoemd is, 
den veearts der 2 Klasse Johannis Jacobus Noest, die verpligt is, zich te 
moeten bevinden, des maandags van iedere Week, van 9 tot 12 ure, in het 
Regthuys van Breukelen Nijenrode op dat de veehouders de gelegentheid 
hebben hem over ziek vee te raadplegen. 

Zullende bij die gelegenheid door de veearts Noest worden gedeclareerd, 
voor een eenvoudig raadpleging Tien Centen en vijfentwintig cente wan
neer hij zich naar de Wooning van den veehouder Zich moet begeven, de 
behoeftige Gratis en zulks boven de geneesmiddelen, en bijzonder operatien 
volgens het Tarief. 

Op dat hier van geene onwetenheid zouden kunnen worden voorgewend, 
is deze aangeplakt en Afgekondigd van het regthuis te Breukelen St. Pieters 
den 11 November 1851" 

Uit: Aanhangsel bij de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
Breukelen-St Pieters van 27 oktober 1851 

A.A.M. 
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