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Sinds februari 1992 verzamel en verwerk ik gegevens van Minnertsga en diens 

inwoners. In 1995 heb ik voor Jan Post en de familie Rienik Post uit Minnertsga al 

eens gegevens uitgezocht van de familie Post, eerst wonende te Oosterbierum en 

vanaf ongeveer 1810, wonende in Minnertsga. Deze gegevens heb ik nu verder 

bewerkt zodat mij meer duidelijk werd over deze familie en waar ze gewoond 

hebben. Van voor 1860 kan ik in de boekwerkjes, die ik heb samengesteld, 

uitzoeken hoe de huisnummers van toen corresponderen met de adressen van 

tegenwoordig. Altijd wel leuk te weten, waar je voorouders hebben geleefd en 

gewerkt. Lang bleven ze op dezelfde plek of in dezelfde woonplaats. Voor de 

adressen tussen 1927 en 1941 heb ik gebruik gemaakt van het naslagwerkje 

Gezinsadressen per Adres, dat ik in 2003 heb gemaakt. Om deze gegevens te 

verzamelen moest ik in het gemeentehuis te Franeker, waar de boeken over 

Barradeel liggen opgeslagen, al deze gegeven overschrijven en dus thuis uittypen. 

Meenemen naar huis mocht niet. Zodoende blijft dit op deze manier toch 

bewaard, evenals de gegevens over geslachten uit het dorp Minnertsga. 

 

Dooitze Zwart, 21 maart 2020, Leeuwarden. 

 

 

 

 

 

 



Generatie I 

Freerk Nannes, geboren rond 1675 te Oosterbierum, trouwt met Geertje Tjeerds. 

Ze krijgen vier kinderen. Allen geboren te Oosterbierum. 

II-1 Reintje Freerks, gedoopt op 17 september 1699. 

II-2 Nanne Freerks, gedoopt op 28 maart 1701. Jong overleden. 

II-3 Nanne Freerks, gedoopt op 25 februari 1703. 

II-4 Tjeerd Freerks, gedoopt op 7 maart 1706. 

 

Generatie II-3 

Nanne Freerks, zoon van Freerk en Geertje, gedoopt op 25 februari 1703. Nanne 

trouwt met Lysbeth Clases. Ze wonen in Oosterbierum. Nanne is arbeider en 

betaalt in 1749 zestien gulden belasting. Hij staat te boek als: suinig arbeider. Als 

men de hoogte van de belasting omrekend naar zijn bezittingen, was de waarde 

hiervan ongeveer 50 gulden. Voor onze tijd moet men dit met de factor 100 

vermenigvuldigen. Ze krijgen sowieso 2 kinderen: 

 III-1 Klaas Nannes, gedoopt op 1 maart 1744 te Oosterbierum. 

III-2 Tjeerd Nannes, gedoopt op 25 juni 1747 te Oosterbierum. 

 

Generatie III-1 

Klaas Nannes, zoon van Nanne en Lysbeth, gedoopt op 1 maart 1744 te 

Oosterbierum. Klaas trouwt met Tjitske Wybes. Ze wonen eerst te Oosterbierum. 

Na 1777 verhuist het gezin naar Tzummarum. Kinderen: 

IV-1 Wybe Klases, gedoopt op 8 april 1770. 

IV-2 Nanne Klases, geboren op 28 januari 1772 te Oosterbierum. Hij wordt daar 

gedoopt op 23 februari 1772. 



IV-3 Freerk Klases, geboren op 17 maart 1774 te Oosterbierum. Daar gedoopt op 

10 april 1774. 

IV-4 Japke Klases, geboren op 15 juli 1777 te Oosterbierum. Daar gedoopt op 27 

juli 1777. 

IV-5 Lysbeth Klases, geboren op 31 januari 1781 en gedoopt op 22 april 1781 te 

Tzummarum. 

IV-6 Klaas Klases, geboren op 12 april 1784 en gedoopt op 31 mei 1784 te 

Tzummarum. Zie verder. 

 

Generatie IV-6 

Klaas Klases Post, geboren op 12 april 1784 te Tzummarum als zoon van Klaas en 

Tjitske. Hij trouwt met Trijntje Jacobs Brok. Trijntje heeft dus samen met haar 

broer Cornelis tussen juni en oktober 1812 de achternaam Brok aangenomen. 

Klaas nam de naam Post aan, hoewel dit niet in de lijst van naamsaanneming is te 

vinden omdat deze niet meer compleet is. Trijntje is geboren rond 1788 te 

Minnertsga als dochter van Jacob jans en Tietje Cornelis. In het bevolkingsregister 

van 1830 staat dat ze wonen op nummer 81a. Trijntje haar broer Cornelis woont 

met zijn vrouw Jetske en hun vijf kinderen op nummer 81 (nu Miedleane 19). De 

twee huizen zijn eigendom van Cornelis. Wel had Klaas 3 stukken land gekocht, 

vlakbij zijn huis, waar hij zijn aardappelen en groente verbouwde. Op het 

kadastrale kaartje is te zien, waar zijn huis en zijn land zich bevinden: ten oosten 

van de Mieddyk, vroeger De Laan genoemd.Trijntje Brok wordt op 13 april 1838 in 

de Hervormde kerk te Minnertsga gedoopt en legt dan ook openbare belijdenis 

af. Klaas Klazes Post woont bij de volkstelling van 1840 ten oosten van zijn vorige 

huis. Dit is huisnummer 82, wat nu is Miedleane 13, familie Boomsma. Als 

gardenier huurt hij geregeld een stuk grond b.v. in oktober 1849 van Jan Jans Bos 

uit Minnertsga een perceel bouwgrond voor 63 gulden per jaar, voor 3 jaar. Door 

overlijden maakt hij deze periode niet vol. Zijn zoon Klaas is medehuurder. Klaas 

overlijdt op 9 september 1851 te Minnertsga op nummer 82. Hij is dan 67 jaar. 

Trijntje overlijdt het jaar daarop op 25 december 1852 te Minnertsga, 65 jaar. Als 



Trijntje overlijdt wordt de boedel en diverse onroerende goederen op 14 februari 

1853 verdeeld tussen de kinderen Tjitske, wonende te Minnertsga, Jacob, 

wonende te Wier en Klaas, wonende te Minnertsga. Zoon Tjitte was net daarvoor 

overleden.  

Kinderen: 

V-1 Tjitske Klases Post, geboren 26 februari 1812 te Minnertsga. Als ze 25 jaar is 

trouwt ze op 22 juni 1837 op Het Bildt met de 23-jarige Pieter Stevens Wassenaar, 

geboren te Sint Jacob als zoon van Steven Pieters Wassenaar en Tettje Douwes 

Kuipers. Pieter is dan boereknecht. In 1840 wonen ze op nummer 80b. Dit is nu 

Miedleane 4, Sietse Hibma. Er woonden meerdere gezinnen in die boerderij. 

Pieter overlijdt op 16 november 1851 in Wier, 37 jaar. Tjitske verhuist dan naar 

Minnertsga, huisnummer 133 (rijtje huizen van de Lytsebuorren naar de Buorren). 

Daarvoor woonde haar broer Jacob in dit huis. Tjitske overlijdt op 24 maart 1876 

te Minnertsga, 64 jaar. 

V-2 Jacob Klases Post, geboren 21 januari 1818 te Minnertsga. Zie verder. 

V-3 Klaas Klases Post, geboren op 22 december 1823 te Minnertsga. Zie verder. 

V-4 Tjitte Klases Post, geboren 2 augustus 1829 te Minnertsga. Zie verder.  

 

Generatie V-2 

V-2 Jacob Klases Post, geboren 21 januari 1818 te Minnertsga als zoon van Klaas 

en Trijntje. Hij trouwt als hij 26 jaar is op 18 mei 1844 te Barradeel met Namkje 

Jacobs Glas. Namkje is dan 24 jaar, geboren te Huijm op 12 mei 1820 als dochter 

van Jacob Doedes Glas en Aaltje Hendriks Uwma. Ze wonen rond 1850 in 

huisnummer 133 (rijtje huizen van de Lytsebuorren naar de Buorren). Het gezin 

verhuist 12 november 1851 naar Wier. Jacob overlijdt als hij 39 jaar is op 28 

januari 1857 te Minnertsga in huisnummer 85 (nu Wiebe Binnemaleane 14, 

hoewel niet staat dat ze hier woonden). Als Namkje 41 jaar is hertrouwt ze op 25 

mei 1861 te Menaldumadeel met Jan Simons de Boer. Jan is dan 52 jaar, geboren 

te Stiens als zoon van Simon Jans de Boer en Martje Klazes. Samen krijgen ze nog 



een dochter: Aaltje. Namkje overlijdt op 23 december 1888 te Hijum, 68 jaar. 

Kinderen: 

VI-1 Klaas Jacobs Post, geboren 25 april 1845 te Minnertsga. Hij overlijdt op 16 

juni 1846 te Minnertsga, huisnummer 24 (nu Hegebuorren 3, vervangen en 

verbouwd). Vader Jacob is dan kooltjer. 

VI-2 Klaas Jacobs Post, geboren 3 september 1850 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-3 Jacob Jacobs Post, geboren 12 mei 1854 te Wier. Jacob overlijdt te 

Minnertsga op 3 maart 1860, 5 jaar jong. Moeder Namkje is dan van beroep 

kooltjersche.  

 

Generatie V-3  

Klaas Klases Post, geboren op 22 december 1823 te Minnertsga als zoon van Klaas 

en Trijntje. Als hij 24 jaar is trouwt hij op 27 mei 1848 met de 21-jarige  Aafke 

Rieniks Westra. Aafke is geboren te Sint Jacob als dochter van Rienik Reins Westra 

en Hylkje Pieters Brouwer. Klaas is dan kooltjer (gardenier) van beroep. In 1850 

wonen ze op nummer 80. Dit is nu Miedleane nr 4 (Sietse Hibma). Ook deze Klaas 

huurt geregeld een perceel bouwland. Eerst ook met zijn vader. Later, op 11 

november 1854 een perceel bouwland (nummer 23) voor 62 gulden per jaar. Zijn 

broer Jacob huurt het perceel daarnaast (22) voor 41 gulden per jaar. De broers 

hadden dus goed contact onderling. Dit zal wel bij hun huis hebben gelegen in de 

Mieden want Jacob woonde in Wier. Klaas overlijdt op 12 september 1887 te 

Minnertsga, 63 jaar. Aafke was op 32-jarige leeftijd al overleden op 8 maart 1859 

te Minnertsga (huisnr 82, in het bevolkingsregister staat 80).  Drie weken na de 

geboorte van hun jongste dochter Tjitske. Kinderen: 

VI-4 Klaas Klases Post, geboren 21 maart 1849 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-5 Rienik Klases Post, geboren 16 maart 1851 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-6 Trijntje Klases Post, geboren 17 augustus 1852 te Minnertsga. Zie verder. 



VI-7 Hylkje Klases Post, geboren 12 januari 1854 te Minnertsga. Ze overlijdt 9 

maanden later op 21 oktober 1854 te Minnertsga. Huisnr 82 (staat er, ze 

woonden op nr 80)). 

VI-8 Rein Klases Post, geboren 1 augustus 1855 te Minnertsga. Zie verder  

VI-9 Hylkje Klases Post, geboren 4 mei 1857 te Minnertsga. Ze gaat op 26 maart 

1880 naar Witmarsum en trouwt op 24 april 1880 met Hille Hoekstra. Hille is dan 

30 jaar, geboren te Witmarsum als zoon van Johannes Hilles Hoekstra en Marijke 

Dirks Tijmstra, weduwnaar van Grietje Karsten. Hille had al een kind: Marijke, 

geboren 5 maart 1876. Hille overlijdt op 27 april 1918 te Witmarsum. Hij is dan 

gardenier. Hylkje vestigt zich op 17 april 1919 weer in Minnertsga. Hylkje overlijdt 

zelf op 10 januari 1930 te Minnertsga, 72 jaar. 

VI-10 Tjitske Klases Post, geboren 18 februari 1859 te Minnertsga. Zie verder. 

 

Generatie V-4 

Tjitte Klases Post, geboren 2 augustus 1829 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Trijntje. Hij trouwt als hij 22 jaar is op 5 juni 1852 met Aukje Arjens Kramer. Aukje 

is dan 25 jaar, geboren te Hallum als dochter van Arjen Jans Kramer en Janke 

Thomas State. Tjitte (Tiete) overlijdt op 27 maart 1853 te  Berlikum. Ze waren dus 

nog geen jaar getrouwd en Aukje was zwanger. Aukje verkoopt op 27 

oktober1853 een perceel bouwland in Minnertsga aan Klaas Klazes Post uit 

Minnertsga voor 597 gulden. Aukje woont dan in Berlikum. Kind van Tjitte en 

Aukje: 

VI-11 Tietje Tjittes Post, geboren 23 augustus 1853 te Berlikum. Ze wordt 

aangegeven door de vroedmeester. 

 

Generatie VI-2 

Klaas Jacobs Post, geboren 3 september 1850 te Minnertsga als zoon van Jacob en 

Namkje. Hij vertrekt op 19 mei 1883 vanuit Hijum naar Finkum. Dit komt omdat 



hij op die datum trouwt met Sytske Meyer. Sytske is dan 32 jaar, geboren te 

Stiens als dochter van Jelle Harts Meyer en Wijke Fokkes Hiemstra. Sytske is dan 

dienstmeid in Ferwerd. Ze verhuizen in mei 1889 naar Stiens. Sytske overlijdt op 9 

april 1918 te Stiens, 67 jaar. Kinderen: 

VII-1 Jacob Post, geboren 11 juli 1884 te Finkum. Jacob overlijdt op 1 november 

1884 te Finkum, ruim 3 maanden jong. 

VII-2 Namkje Post, geboren 2 september 1885 te Finkum. Als Namkje 29 jaar is 

trouwt ze op 12 december 1915 met Auke Atema. Auke is dan 25 jaar, geboren te 

Deinum als zoon van Pieter Atema en Geertje van der Kooi. Namkje overlijdt op 

24 oktober 1954 te Stiens, 69 jaar. 

VII-3 Wijke Post, geboren 20 juni 1889 te Stiens. Ze overlijdt op 25 juli 1909 te 

Stiens, 20 jaar. Ze is dan dienstbode in Stiens.  

 

Generatie VI-4 

Klaas Klases Post, geboren 21 maart 1849 te Minnertsga, zoon van Klaas en Aafke. 

Hij trouwt op 15 mei 1873 met de 25-jarige Baukje Andries Bouma. Baukje is 

geboren te Marssum als dochter van Andries Eeltjes Bouma en Jantje Jurjens 

Algra. Het beroep van Klaas is kooltjer. Klaas overlijdt op 2 augustus 1912 te 

Minnertsga, 63 jaar. Zijn vrouw Baukje was hem anderhalf jaar terug al 

voorgegaan en wel op 21 februari 1911 te Minnertsga, 63 jaar. Kinderen: 

VII-4 Klaas Post, geboren op 12 februari 1874 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-5 Andries Post, geboren op 23 maart 1875 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-6 Aafke Post, geboren 3 mei 1876 te Minnertsga. Ze overlijdt te Minnertsga als 

ze 6 jaar op 17 januari 1883. 

VII-7 Eeltje Post, geboren 28 mei 1878 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-8 Jantje Post, geboren op 27 september 1879 te Minnertsga. Zie verder. 



VII-9 Rienik Post, geboren op 5 december 1881 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-10  Aafke Post, geboren 6 september 1884 te Minnertsga. Aafke overlijdt op 2 

maart 1960 te Leeuwarden. Wonende te Minnertsga. Ongehuwd. Zie ook bij haar 

broer Rienik.  

VII-11 Maria Post, geboren 28 april 1886 te Minnertsga. Maria overlijdt op 29 juli 

1889 te Minnertsga, 3 jaar jong. 

VII-12 Rein Post, geboren 17 mei 1889 te Minnertsga. Rein overlijdt op 2 

september 1890 te Minnertsga, 1 jaar jong. 

 

Generatie VI-5 

Rienik Klases Post, geboren 16 maart 1851 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Aafke. Als hij 21 jaar is trouwt hij (moest) op 7 november 1872 met Trijntje 

(Nienke) Murks Bouma. Trijntje is dan 17 jaar, geboren te Ried op 24 december 

1854 als dochter van Murk Rienks Bouma en Lieuwkje Annes van der Ploeg. 

Trijntje woont dan al in Minnertsga. Rienik is eerst kooltjer, later kastelein. Rienik 

overlijdt op 7 november 1882 te Minnertsga, 31 jaar. Kinderen: 

VII-13 Aafke Post, geboren 10 december 1872 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-14 Lieuwkje Post, geboren 18 april 1874 te Minnertsga. Lieuwkje overlijdt op 

25 juli 1874 te Minnertsga, 3 maanden jong. 

VII-15 Murk Post, geboren 27 mei 1876 te Minnertsga. Murk overlijdt op 15 

augustus 1877 te Minnertsga, 1 jaar jong. 

VII-16 Murk Post, geboren 22 augustus 1878 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-17 Lieuwkje Post, geboren 2 november 1880 te Minnertsga. Zie verder. 

VII-18 Rienik Post, geboren 12 november 1882 te Minnertsga. Dus vijf dagen na 

het overlijden van zijn vader, waar hij ook naar wordt genoemd. Zijn moeder is 

dan kasteleinsche. 



Trijntje (Nienke) hertrouwt op 4 juli 1891 met Sijtze Jans Zoodsma. Sijtze is 

geboren op 12 december 1854 te Minnertsga. Ze wonen op de boerderij Groot 

Hermana te Minnertsga. Sijtze heeft al kinderen (Jan, Andries en Sipke) en samen 

krijgen ze ook nog 2 kinderen: Rienk Zoodsma, geboren 18 juli 1892 te Minnertsga 

en Antje Zoodsma, geboren 18 oktober 1896 te Minnertsga. Trijntje overlijdt op 6 

augustus 1945 te Minnertsga, 90 jaar. Sijtze overlijdt op 16 november 1940 te 

Minnertsga.  

 

Generatie VI-6 

Trijntje Klases Post, geboren 17 augustus 1852 te Minnertsga als dochter van 

Klaas en Aafke. Als ze 21 jaar is trouwt ze met Rienk Bouma. Rienk is dan 24 jaar, 

geboren op 28 februari 1850 te Ried als zoon van Murk Rienks Bouma en Lieuwkje 

Annes van der Ploeg. Het beroep van Rienk is grofsmid. Ze wonen in Minnertsga. 

Kinderen:  

1. Murk Bouma, geboren 10 april 1875 te Minnertsga.  

2. Klaas Bouma, geboren 14 augustus 1878 te Minnertsga. 

(Verdere gegevens niet te vinden). 

 

Generatie VI-8 

Rein Klases Post, geboren 1 augustus 1855 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Aafke. Als hij 24 jaar is trouwt hij op 25 september 1879 met Sytske Sjoerds 

Koopmans. Sytske is dan 21 jaar, geboren te Sint Anne op 12 november 1858 als 

dochter van Sjoerd Koopmans en Engeltje Wagenaar. In 1900 is Rein voerman. 

Volgens de verhalen woonden ze in het huis op de Miedleane 8. Later wonen ze 

op nummer 200 (na 1931 was dit 214, nu Hermanwei nummer 8. Lang Dirk en 

Janke Meersma). Rein overlijdt op 17 april 1928 te Minnertsga, 72 jaar. Sytske 

verhuist op 3 februari 1941 van hier naar Sint Anne. Sytske overlijdt op 3 februari 

1941 te Sint Anne, 82 jaar. Kinderen: 



VII-19 Engeltje Post, geboren 17 november 1884 te Minnertsga. Engeltje trouwt 

op 5 mei 1910 met Klaas van der Weide. Klaas is geboren op 6 juni 1882 te 

Terhorne. Zijn beroep is eerst melkcontroleur en hij vestigt zich op 4 maart 1907 

vanuit Oosterzee in Minnertsga. Engeltje overlijdt op 25 oktober 1944 te 

Groningen, 59 jaar. Klaas overlijdt op 5 juli 1954, 72 jaar. Kinderen: 

1. Sytske van der Weide, geboren 19 juli 1913 te Minnertsga. 

2. Jacob Rein van der Weide, geboren op 13 november 1918 te Minnertsga. Jacob 

is lang bankdirecteur van de Boerenleenbank (later Rabo) in Minnertsga. Ze 

woonden in het huis daarnaast. Later woonden ze nog op de Tilledyk. Jacob (Jaap) 

overlijdt op 29 maart 1995, 72 jaar.  

 

Generatie VI-10 

Tjitske Klases Post, geboren 18 februari 1859 te Minnertsga. Als Tjitske 22 jaar is 

trouwt ze op 14 mei 1881 met Ynze de Boer. Ynze is dan 27 jaar, geboren te 

Wijnaldum als zoon van Klaas Ynzes de Boer en Ytske Pieters Havinga. Ynze is 

gardenier. Ynze overlijdt op 7 november 1929 te Minnertsga, 75 jaar. Tjitske was 

al overleden en wel op 18 december 1920 te Minnertsga, 61 jaar. 

1. Klaas de Boer, geboren 23 februari 1884 te Minnertsga. Als Klaas 26 jaar is 

trouwt hij op 21 mei 1910 met Geertje Bos. Geertje is dan 22 jaar, geboren te 

Minnertsga als dochter van Jan Bos en Amerins Glazema.    

2. Sikke de Boer, geboren 14 april 1886 te Minnertsga. Sikke overlijdt als hij vier 

jaar is op 12 december 1890 te Minnertsga 

3. Aafke de Boer, geboren 27 juni 1889 te Minnertsga.  

 

Generatie VII-4 

Klaas Post, geboren op 12 februari 1874 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Baukje. Hij trouwt als hij 23 jaar is op 22 mei 1897 met Trijntje Winsemius. Trijntje 



is dan ook 23 jaar, geboren op 6 maart 1874 te Tzummarum als dochter van 

Douwe Jans Winsemius en Sytske Jacobs van der Zee. Trijntje is dan dienstmeid in 

Wijnaldum. Klaas overlijdt op 27 december 1935 te Sexbierum, 61 jaar. Van 

beroep is Klaas dan aardappelkoopman. Trijntje overlijdt op 14 februari 1941 te 

Sexbierum, 66 jaar. Geen kinderen. 

 

Generatie VII-5 

Andries Post, geboren op 23 maart 1875 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Baukje. Hij trouwt als hij 29 jaar is op 21 mei 1904 met Geertje Faber. Geertje is 

dan 25 jaar, geboren te Minnertsga op 4 april 1879 als dochter van Hans Faber en 

Trijntje de Jong. Andries is gardenier. In de jaren 20 vorige eeuw woonden ze op 

nummer 358 (nu Ferniawei 25). Andries overlijdt op 21 april 1939 te Minnertsga, 

64 jaar. Geen kinderen (kunnen vinden). 

 

Generatie VII-7 

Eeltje Post, geboren 28 mei 1878 te Minnertsga als zoon van Klaas en Baukje. Hij 

trouwt op 17 mei 1902 met Tettje Helder. Tettje is geboren op 22 juli 1879 te 

Minnertsga als dochter van Simon Helder en Geertje Hogerhuis. Eeltje en Tettje 

wonen eerst op de Hege Buorren (achter waar nu Klaas Vis woont). Daarna 

verhuizen ze naar Stoarmbuorren 48, nu Lange Dyk. Ze hebben hier gewoond 

vanaf februari 1920 (koopakte huis). Tettje wordt ziek. Dit heeft enige jaren 

geduurd. Ze lag dan in een buitenhuisje op de Stormbuurt. Tetje overlijdt op 31 

juli 1925 in het ziekenhuis. Ze is dan 46 jaar. Eeltje Post hertrouwt op 30 

december 1926 met Lieuwkje Bilker. Lieuwkje is geboren op 13 maart 1894 te 

Holwerd. Ze wonen tot 1953 in het huis aan de Stormbuurt. Hierna koopt hun 

zoon Jan het huis. Eeltje stopt in 1938 met zijn bedrijf (koopman, gardenier). Hij 

kan de pacht niet meer betalen (crisisjaren). Daarvoor huurde hij land op de 

plaats waar nu de voetbalvelden liggen in Minnertsga. Uit dit huwelijk worden 

ook nog drie kinderen geboren. Eeltje Post overlijdt op 10 augustus 1957, 79 jaar 

oud. Lieuwkje Bilker overlijdt op 25 augustus 1968, 74 jaar oud.  



Kinderen Eeltje en Tettje: 

VIII-1 Klaas Post, geboren op 9 januari 1903 te Minnertsga. Hij overlijdt op 7 

september 1904 te Minnertsga, anderhalf jaar oud. 

VIII-2 Klaas Post, geboren op 30 april 1906 te Minnertsga. Klaas trouwt op 2 juni 

1927 met Trijntje Poelsma. Trijntje is dan 20 jaar geboren te Franeker als dochter 

van Sybolt Poelsma en Jetske Visser. Kinderen: 1.Eeltje Post; 2. Sybren Post; 3.  

Teake Post. 

VIII-3 Geertje Post, geboren op 13 januari 1915. Ze trouwt met Jan Kostelijk. Jan 

en Geertje krijgen drie kinderen: Tetje Kostelijk, Trijntje Kostelijk en Maartje 

Kostelijk. 

Kinderen Eeltje en Lieuwkje: 

VIII-4 Jan Post, geboren op 29 april 1928 te Minnertsga. Hij trouwt op 18 maart 

1954 met Hiltje Joostema. Ze krijgen de volgende kinderen: Eeltje Post, geboren 

10 juli 1955 (overl. 1 november 1975); Siemontje (Siemy) Post, geboren 8 juni 

1956; Lieuwkje Post, geboren 3 december 1959; Waltje Post, geboren op 3 

september 1961; Johannes Jan Post, geboren 4 januari 1965 en Boukje Anneke 

Post, geboren op 20 oktober 1970. Jan overlijdt op 17 mei 2006 te Minnertsga, 78 

jaar. Hiltje overlijdt 9 juli 2014 te Harlingen.  

VIII-5 Andries Post, geboren 20 december 1932. Woonachtig in Weert. 

VIII-6 Baukje Post, geboren op 9 februari 1937. Woonachtig in Wageningen. 

 

Meerdere gegevens van de tak van Eeltje Post heb ik van Jan Post uit 

Minnertsga. Ik heb ze ook verwerkt in het boek over de familie Helder uit 2003. 

Zie ook Minnertsgavroeger.nl/archief/documenten. 
 

 

 



 

Generatie VII-8 

Jantje Post, geboren op 27 september 1879 te Minnertsga als dochter van Klaas 

en Baukje. Ze trouwt als ze 26 jaar is op 12 mei 1906 met de 32-jarige Andries 

Miedema. Andries is geboren te Minnertsga als zoon van Cornelis Andries 

Miedema en Jantje Joostema. Andries is weduwnaar van Akke Glazema en van 

beroep koopman, wonende in Minnertsga. Jantje overlijdt op 19 mei 1947 te 

Minnertsga, 67 jaar.    

 

Generatie VII-9 

Rienik Post, geboren op 5 december 1881 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Baukje. Hij vertrekt naar Tzummarum. Als de Sixmastate ten zuiden van 

Minnertsga wordt afgebroken rond 1909 koop Rienik het lysthûs, breekt dit af en 

herbouwt het weer aan de Rispinge, later, in de jaren zeventig, werd dit het 

jeugdhonk en is nu het onderkomen van de Postduivenvereniging. Rienik woonde 

met zijn zus Aafke lang in huis 173 (nu Hermanawei nr 1, S. Zoodsma). Wellicht 

heeft hij dit huis ook laten bouwen rond 1909, nadat het land versnipperde, 

horende bij boerderij Groot Hermana. De laan daar naar toe verdween en er 

verschenen huizen. Dit woonadres betreft sowieso de periode tussen 1927 en 

1942 (Gezinshoofden per adres). Hij woont er samen met zijn zuster Aafke. Ook 

hadden ze geregeld huisgenoten zoals tot maart 1935 Cornelis de Roode, die dan 

trouwt. Verder dokter Ahasverus Gransbergen, die op 26 juni 1931 van Haren 

daar komt totdat hij het dokterhuis betrekt, even meer op naar de dorpskom in 

Minnertsga. Vanaf 12 mei 1938 woont onderwijzeres Aukje de Vries bij hen. 

Rienik overlijdt te Leeuwarden op 3 december 1949, 67 jaar, koopman, 

ongehuwd, wonende te Minnertsga.  

 

 

 



Generatie VII-13 

Aafke Post, geboren 10 december 1872 te Minnertsga als dochter van Rienik en 

Trijntje. Ze trouwt als ze 21 jaar is op 16 juni 1894 met Bote de Jager. Bote is dan 

22 jaar, geboren te Ried als zoon van Izaak Botes de Jager en Antje Doedes 

Bakker. Het gezin verhuis naar Brunssum, waar Bote, evenals zijn zoon 

mijnwerker is. Kinderen: 

1. Izaak de Jager, geboren 7 december 1894 te Tzummarum.  Als hij in Brunssum 

woont trouwt hij op 24-jarige leeftijd op 1 juli 1919 met de 22-jarige Adriaantje 

Bruisma. Adriaantje is geboren in Hallum als dochter van Cornelis Bruinsma en 

Antje van Dijk. Ze trouwen in Leeuwarden. Izaak is van beroep mijnwerker (te 

Brunssum dus) en Adriaantje is van beroep naaister te Leeuwarden. 

2. Trijntje de Jager, geboren 9 oktober 1896 te Tzummarum.  

 

Generatie VII-16 

Murk Post, geboren 22 augustus 1878 te Minnertsga als zoon van Rienik en 

Trijntje. Hij trouwt als hij 23 jaar is op 28 juni 1902 met de 31-jarige Janke de Valk. 

Janke is geboren in Minnertsga als dochter van Gerrit Rinses de Valk en Gerritje 

Simons Kramer. Beide wonen dan in Minnertsga. Murk verblijft van 6 juni 1896 

tot 5 december 1896 in Leeuwarderadeel als inwonend boerenknecht. Daarna 

moet hij in militaire dienst. Op 1 februari 1911 vertrekken ze met hun kinderen 

Rienik en Gerritje vanuit Oosterbierum naar de USA. Kinderen: 

1. Rienik Post, geboren 18 augustus 1906 te Oosterbierum. Rienik overlijdt op 6 

februari 1907 te Oosterbierum, 5 maanden jong. 

2. Gerritje Post, geboren 12 september 1907 te Oosterbierum. 

3. Rienik Post, geboren 18 maart 1910 te Oosterbierum. 

 

 



Generatie VII-17 

Lieuwkje Post, geboren 2 november 1880 te Minnertsga als dochter van Rienik en 

Trijntje. Lieuwkje vertrekt naar Oosterbeek, gemeente Renkum en keert op 10 

september 1906 weer terug in Minnertsga. Op 11 mei 1907 vertrekt ze naar Boer. 

Ze trouwt als ze 28 jaar is in Menaldumadeel op 20 mei 1909 met de 26-jarige 

Klaas Osinga. Klaas is geboren in Berlikum als zoon van Heerke Osinga en Eva 

Lautenbach. Klaas is gardenier. Lieuwkje overlijdt op 16 april 1965 te Minnertsga, 

84 jaar.  Kinderen: 

1. Heerke Osinga, geboren 21 maart 1910 te Berlikum. Heerke trouwt als hij 25 

jaar is op 13 juni 1935 met Ettje Dijkstra. Ettje is dan 23 jaar, geboren te 

Tzummarum als dochter van Jan Dijkstra en Neeltje Krottje. Heerke is dan 

gardenier. 

2. Klaasje Osinga, geboren 29 augustus 1912 te Berlikum .Ze wordt aangegeven 

door de arts Jacob Kwast. Dit omdat vader Klaas op 8 juli dat jaar is overleden. 

Klaasje trouwt als ze 24 jaar is op 27 mei 1937 met Klaas Zijlstra. Klaas is dan 25 

jaar, geboren te Beetgum als zoon van Johannes Zijlstra en Jaike Hibma. 

 

Generatie VII-18 

Rienik Post, geboren 12 november 1882 te Minnertsga als zoon van Klaas en 

Trijntje (Nienke). Hij trouwt als hij 20 jaar is op 6 december 1902 met Trijntje 

Marra. Trijntje is dan ook 20 jaar, geboren op 2 april 1882 te Firdgum als dochter 

van Oepke Marra en Antje Reinalda. Het beroep van Rieniks bij zijn trouwen is 

koopman in kunstmeststoffen. Later is hij ook nog winkelier.  



 

Rienik Post en Trijntje Marra 

 

Ze wonen eerst op nummer 100 in Minnertsga. Na 1930 wordt dit nummer 101, 

nu Hegebuorren 19. In oktober 1928 komt hun zoon Rienik jr. Post hier wonen 

met zijn vrouw Jeltje (als inwonende dienstbode hadden ze toen Aafke Stapert). 

Rienik en Trijntje verhuizen oktober 1928 naar nummer 86 (nu Meinardswei 40). 

Een generatie later gebeurt hetzelfde (verwisseling). Rienik sr. had zijn pakhuis op 

nummer 255 (na 1954 werd dit Tsjerkestrjitte 2). 

Rienik overlijdt op 13 april 1952 te Minnertsga, 69 jaar. Trijntje Marra overlijdt op 

1 februari 1979 te Tzum, waar haar dochter Anna woont, 96 jaar. Kinderen: 

VIII-7 Rienik Post, geboren op 31 maart 1905 te Minnertsga. Zie verder 

VIII-8 Anna Post, geboren op 9 november 1907 te Minnertsga. Zie verder 

VIII-9 Trijntje Post, geboren op 23 februari 1914 te Minnertsga. Zie verder 

Gebeurtenissen uit het leven van Rienik Post, geboren in 1882 en getrouwd met 

Trijntje Marra. Daaruit voortvloeiend iets over zijn zoon Rienik en kleinzoon, ook 

Rieniks genaamd, die de winkel steeds van hun vader overnamen. 

Rieniks Post werd geboren acht dagen nadat zijn vader was overleden. Normaal 

zou hij Klaas heten (naar zijn pake), maar hij werd genoemd naar zijn vader, die 

Rieniks heette; vandaar steeds Rienik Rieniks Post. Zijn moeder Trijntje (Nienke) 

trouwde voor de tweede keer en wel met Sietse Zoodsma, die op de boerderij 



Hermana woonde. Nienke had dus al kinderen en Sietse ook. Samen kregen ze 

nog enige kinderen. 

Toen Rienik acht was moest hij naar het land. Hier vond hij niet veel aan en zocht 

wat anders. Zo kwam hij bij Arjen Hoekstra, die een winkel had in de Hegebuorren 

in Minnertsga. Als Arjen bij zijn klanten langs was met paard (kedde) en wagen 

moest Rieniks op het paard en dus op de wagen passen. Dit heeft hij twee jaar 

gedaan. Na deze 2 jaar hieldhij deze baan voor gezien en besloot voor zichzelf te 

beginnen. Hij besloot petroleum te gaan verkopen. Dit was in 1892, vandaar dat 

de zaak in 1992 100 jaar bestond. Hij liet een juk maken bij de timmerman in de 

Hegebuorren, die woonde, war nu Piet Herder woont. De eerste dag, dat hij op 

pad was, verdiende hij een halve cent. Ook breidde hij zijn assortiment uit met 

o.a. lucifers en borstels. Daarna kreeg hij een hondekar. Eerst met één hond 

ervoor, later met twee. Zelf zat hij dan met beide benen langs het vat petroleum, 

dat op de kar lag. Zo ging hij de mensen langs om zijn waar te verkopen. 

Het gebeurde in die tijd ook eens dat, toen hij bij de boerderij was, aan de Groene 

dijk (Grienedyk), waar Feitsma gewoond heeft, de honden geen stap meer wilden 

verzetten. Hij deed er alles aan maar niks hielp. Opeens dacht hij eraan hoe 

Simson dat gedaan had met de vossen, die door het graan moesten draven. Hij 

pakte een stuk stro, stak het aan met zijn lucifers en petroleum en bond dit aan 

de staarten van de honden vast! Toen wilden de honden opeens wel lopen. De 

weg (reed) was slecht. Rieniks zat boven op het vat maar belandde even later met 

zijn kar en de honden in de sloot of greppel zodat zijn kar en het vat vernield 

raakten. Maar de honden liepen in elk geval weer. Na de hondekar ging hij met 

paard en wagen bij de deuren langs.  

Toen hij ongeveer 20 jaar was kocht hij als één van de eersten in Minnertsga een 

auto, die dus het paard en wagen moest vervangen. Weer even later kochthij het 

huis, waar nu zijn kleinzoon nog een winkel heeft (1993 dus). Hier stonden eerst 

vier diakoniewoningen, die gesloopt waren. Deze koop kon wel doorgang vinden 

maar dan moest Rienik eerst trouwen. Dit gebeurde en wel met Trijntje Marra, 

dochter van Antje Reinalda en Oepke Marra. Ze woonden de eerste jaren van hun 

huwelijk nog niet bij elkaar. 



Ook had hij een handel in kunstmeststoffen en fourage. Dit werd opgeslagen in de 

“ald skoalle” in de buorren aan de vaart, waar nu Arjen Meersma zijn winkel 

heeft. Hij kocht ook nog het zg. Paradijshuis in de buorren. In het achterste 

gedeelte van dit huis had hij ook nog een opslagplaats voor kunstmest. Hij 

vervoerde dan de kunstmest op rails door de gang naar achteren. Ook had Rieniks 

eens een onderstel van een oude bus op de kop getikt. Hier werd een houten 

omschot omheen gebouwd en zo vervoerde hij steeds acht boeren naar de 

Leeuwarder of Franeker beurs. 

Met de kunstmesthandel ging het lang niet altijd even goed want boeren en 

gardeniers hadden in de crisisjaren, rond 1930, ook weinig of geen geld zodat 

Rienik ook geen geld kreeg. Toch moest hij op de beurs de mensen betalen, waar 

hij de kunstmest van had gekocht. Dit betaalde hij dan wel met geld uit zijn 

andere zaak, maar dan had hij weer geen geld om kruidenierswaren te kopen. Na 

1937/38 ging het weer beter met de boeren en dus ook met de 

toeleveringsbedrijven. Deze kregen hun geld ook weer.  

Rienik werd de enige verkoper in de omgeving van een bepaald soort kunstmest 

zodat de zaken weer beter gingen. Later verkocht hij zijn kunstmesthandel aan 

Douwe Elzinga. Deze heeft de handel maar een paar jaar voortgezet en verkocht 

de zaak door. Dit kon Rienik maar slecht verkroppen want dit was zijn vroegere 

concurrent. 

Rienik ging verder met zijn kruidenierswinkel. Het verkoopgebied strekte zich uit 

tot aan de Slachtedijk tussen Oosterbierum en Sexbierum. De waren werden dan 

vervoerd met paard en wagen. In de oorlog konden er geen auto’s rijden want er 

was geen brandstof genoeg. Ook kregen de mensen één keer in de veertien dagen 

bonnen om boodschappen te kopen. Het assortiment werd uitgebreid met 

matten, kleden, stoffen enzovoort. Hij verkocht ook wel stoffen aan de vissers, die 

onder aan de zeedijk woonden. Deze vissers maakten hier dan in de 

wintermaanden hun eigen kleding van. Ze konden pas betalen in mei, als de vis er 

was. Soms kregen ze niet zoveel voor de door hen gevangen vis en werd het 

overschot aan haring op het land gebruikt als mest, maar geld leverde dit niet op 



zodat ook Rienik zijn geld niet kreeg en maar moest afwachten of ze in de herst 

meer geld hadden.  

Rienik zijn zoon zat ook in de zaak. Ze moesten er dan eerst bij langs om de 

bestellingen op te nemen en daarna weer de boodschappen te brengen. Zelfs als 

er bergen sneeuw lagen moesten ze er door met paard en wagen. Vooral bij de 

zeedijk kon de sneeuw hoog opwaaien zodat de weg onderaan de dijk 

geblokkeerd was en ze over de zeedijk heen moesten om erdoor te komen maar 

de werkzaamheden moesten doorgang vinden. 

 

Rienik en Trijntje in de buorren op weg naar hun dochter Anna in Tzum. Het was oorlog en 

daarom was er geen benzine. Zo kon het ook hoewel het Trijntje eerst niet aanstond. 

Zijn kleinzoon, de Rienik Post, die nu nog de winkel heeft ging eerst naar de HBS 

te Leeuwarden op de fiets. Toen de oorlog uitbrak moesten er veel leraren 

onderduiken en was er ook geen brandstof voor de kachels zodat ze het leerwerk 

thuis moesten doen. Ze raakten zodoende achter met leren. Toen Rienik 16 jaar 

was en de oorlog was afgelopen was hij dus ook achter met leren. Hij werd door 

zijn vader voor de keus gesteld om door te leren of aan het werk in de zaak bij zijn 

vader en grootvader. Hij koos voor het laatste. Na het behalen van de nodige 

vakdiploma’s specialiseerde hij zich in woninginrichting. Ook was hij er wel bij 

langs om de boodschappen rond te brengen. Als ze de boodschappen opnamen 

bij de mensen schreven ze dit op losse vellen papier. Het gebeurde eens dat ze de 

boodschappen erbij langs brachten en dicht bij de zeedijk waren. Er lag noal wat 

sneeuw en het waaide hard. Rienik was op de bakfiets en Frans Haarsma, die hem 

hielp was met paard en wagen. Op de wagen hadden ze 2 grote bakken, waar de 



spullen inzaten met daarbij de losse bladen met de bestellingen. Er stond zoveel 

wind, dat de losse bladen wegwaaiden over de dijk zodat ze niet meer wisten wie 

wat besteld had. Er werd altijd betaald als ze bij de mensen langs waren om de 

boodschappen op te nemen zodat ze dit oponthoud niet hadden als ze de 

boodschappen afleverden. De broer van deze Rienik, Hein Post, zat ook in de zaak 

tot het jaar 1969. 

Alde Rienik, die alles heeft opgezet, overleed in 1952, 69 jaar. 

 

Rienik en Trijntje bij het kippehok achter hun winkel in de Hegebuorren. 

 

Generatie VIII-7 

Rieniks Post, zoon van Rienik en Trijntje, geboren op 31 maart 1905 te 

Minnertsga. Hij trouwt op 2 juni 1927 met Jeltje Joostema. Jeltje is geboren op 4 

december 1903 te Minnertsga als dochter van Hein Joostema en Neeltje Boersma. 

Het beroep van Rienik is winkelier. Jeltje overlijdt op 10 juli 1967 op 63-jarige 

leeftijd. Rienik hertrouwt op 3 december 1969 met Maartje Glazema. Maartje is 

geboren op12 juli 1922 als dochter van Lieme Glazema en Aafke Elzinga. Rienik 

overlijdt op 24 november 1975, 70 jaar.  



 
Rienik Post en Jeltje Joostema op 2 juni 1927 

 

 

Kinderen van Rienik en Jeltje: 

 

1. Rienik Post, geboren 4 juni 1928 te Minnertsga. Hij trouwt op 29 april 1952 met 

Klaaske Faber. Klaaske is geboren op 29 januari 1930. Ook deze Rienik is winkelier.   

Kinderen: Rienik, geboren 25 februari 1953; Siebe, geboren 16 februari 1955; 

Geertje, geboren 20 augustus 1958; Hein, geboren 14 januari 1963. In 1993 

wonen ze in Minnertsga. 

 

2. Neeltje Post, geboren 18 oktober 1929. Ze trouwt op 25 maart 1961 met 

Marten Ype Groothuis, na eerst 15 jaar in Australië te hebben gewerkt als 

verpleegster. Marten Ype is geboren op16 november 1933. Ze wonen in Vaassen 

(1993). Kinderen: Mark Stuart, geboren 3 december 1965; Jennifer, geboren 15 

december 1967; Julia Katherina, geboren op 21 april 1969. 

 

3. Trijntje Post, geboren op 5 februari 1932. Ze trouwt op 1 juli 1953 met Jacobus 

Zwart. Jacobus is geboren op11 maart 1934 te Minnertsga aan boord van 

motorschip Soli Deo Gloria. Beroep van Jacobus: eerst brandstofhandelaar en 

later schipper. Ze wonen in Minnertsga (1993). Jacobus overlijdt op 17 november 

2011 te Harlingen. Kinderen: Sjoerd, geboren 15 april 1960; Rienik, geboren op 19 

juni 1961; Jacobus, geboren 25 augustus 1962; Jeltje Nynke (Jellie Nynke), 

geboren 1 augustus 1965. 

 



4. Anna Post, geboren 11 oktober 1935. Ze trouwt met Tjerk Nagel op 11 oktober 

1961. Tjerk is geboren op 15 oktober 1938 te Minnertsga. Van beroep is Tjerk 

vertegenwoordiger in landbouwwerktuigen. Ze wonen in Minnertsga (1993). Tjerk 

overlijdt 17 november 2004.  Kinderen: Jan Tjerk, geboren 24 augustus 1962; 

Jeltje Neeltje, geboren 11 oktober 1964; Rienik, geboren 24 februari 1969. 

De kinderen wonen volgens adv 2004 in resp Aldehaske, Minnertsga, Minnertsga. 

 

5. Hein Post, geboren 5 december 1939. Hij trouwt op 28 augustus 1963 met 

Hendrikje Meijer. Hendrikje (Hinke) is geboren op 5 december 1941. Ze wonen 

eerst in Minnertsga en daarna in Lemmer (1993). Hein is schipper van beroep. 

Hein overlijdt op 22 april 2010 te Lemmer. Ze hebben drie kinderen: Rienik, 

geboren 19 juni 1965; Aafke Jeltje, geboren 15 februari 1968; Jeltje (Jennie), 

geboren 9 juni 1970. 

 

6. Ane Post, geboren op 24 november 1947. Hij trouwt op 30 september 1970 

met Hinke Knol. Hinke is geboren op16 april 1950. Het beroep van Ane is 

reclameschilder. Ze wonen in Minnertsga (1993). Ane overlijdt op 29 januari 1989, 

41 jaar. Kind: Ingrid Karin. 

   

Generatie VIII-8 

Anna Post, dochter van Rienik en Trijntje, geborenop 9 november 1907 te 

Minnertsga. Als ze 22 jaar is trouwt ze met de 26-jarige Gerrit Jellema. Gerrit is 

geboren in Sexbierum op 9 januari 1904 als zoon van Jan Jellema en Janke de 

Haan. Van beroep is Gerrit bakker. Ze wonen in Tzum.  

 

Anna Post en Gerrit Jellema even voor hun trouwen 



Toen ze begonnen met de bakkerij waren er vier bakkers in het dorp. Nu nog één, 

hun kleinzoon. Ze hebben de bakkerij 31 jaar gehad, waarna deze werd 

overgenomen door Willem de Schiffart, getrouw met hun oudste dochter Trijntje. 

In 1988 werd de zaak overgenomen door Johannes, zoon van Willem en Trijntje. 

Gerrit overlijdt op 6 januari 1974, 69 jaar. Anna woont nog (1993) in Tzum. 

Kinderen: 

1. Trijntje Jellema, geboren op 9 januari 1932. Mooi verjaardagscadeau voor haar 

vader, die toen net jarig was. Ze trouwt op 2 juni 1955 met Willem de Schiffart. 

Willem is geboren op 4 december 1926. Zijn beroep is bakker. Ze wonen in Tzum 

en hebben 3 kinderen: 

a. Jan de Schiffart, geboren 20 februari 1957. Jan trouwt op 23 april 1980 in 

Leeuwarden met Cobi Groeneveld, die geboren is op 18 december 1959. Het 

beroep van Jan is computermonteur. Ze wonen in Leeuwarden en hebben 2 

kinderen: Jolanda, geboren 13 oktober 1982 en Sandra, geboren 27 mei 1985. 

b. Gerrit de Schiffart, geboren op 29 maart 1960. Het beroep van Gerrit is 

cultureel werker. Hij woont in Weesp en is ongehuwd. 

c. Johannes de Schiffart, geboren 20 april 1965. Hij trouwt op 8 juni 1988 in Tzum 

met Aukje Terpstra. Aukje is geboren op 14 juli 1968. Het beroep van Johannes is 

bakker. Ze wonen in Tzum. 

 

2. Janke Jellema, geboren op 11 maart 1934. Ze trouwt met Johannes van Dijk op 

13 februari 1958. Johannes is geboren op 14 augustus 1929. Het beroep van 

Johannes is conducteur bij de spoorwegen. Ze wonen in Alkmaar en krijgen 2 

kinderen: 

a. Annie van Dijk, getrouwd met Louis Min en krijgen 2 kinderen. Annie overlijdt 

15 juni 1988. Louis woont in Alkmaar. 

b. Bonne van Dijk, getrouwd met Marjolein Wielinga. Van beroep is Bonne 

belastingambtenaar. Ze hebben 1 kind: Daniek, geboren rond 1991. 



3. Reintje Jellema, geboren op 17 maart 1938. Ze trouwt met Hilbrand Abma op 

22 oktober 1959. Hilbrand is geboren op 28 januari 1935. Zijn beroep is tuinman. 

Ze wonen in Tzum en krijgen 3 kinderen: 

a. Annie Abma, geboren 7 januari 1961. Ze trouwt met Gert Klijnstra op 2 april 

1983. Gert is geboren op 19 oktober 1958. Zijn beroep is molenaar. Ze wonen in 

Stiens en hebben 3 kinderen: Feite, geboren 20 februari 1987; Hilbrand, geboren 

23 april 1989 en Regina, geboren 23 juni 1992. 

b. Ruurd Abma, geboren op 17 april 1963. Hij trouwt op 3 februari 1985 met 

Baukje Westra. Baukje is geboren op 8 februari 1963. Ruurd is kippenmester. Ze 

wonen in Tolbert en hebben 2 kinderen: Willemien, geboren 17 november 1990 

en Hilbrand, geboren 15 april 1991. 

c. Geertje Abma, geboren op 16 mei 1969. Ze trouwt met André Zuidema op 11 

september 1992. André is geboren op 27 november 1968. Zijn beroep is 

stratemaker, wonende te Tzum. 

4. Janna Geertje Jellema, geboren op 13 december 1943. Ze trouwt op 13 februari 

1964 met Siebe van der Schaar. Siebe is geboren op 18 juli 1939 en van beroep 

administratief medewerker. Ze wonen in Franeker en krijgen 3 kinderen: 

a. Neno Siebe van der Schaar, geboren op 22 december 1964. Hij trouwt op 17 

september 1990 met Mon. L. de Vries, die geboren is op 21 maart 1968. Neno is 

adm. medewerker. Ze wonen in Franeker en hebben 1 kind: Siegrid Renate, 

geboren op 4 februari 1993. 

b. Gerrit van der Schaar, geboren op 18 maart 1967. Op 11 juni 1993 trouwt hij 

met Anneke Mook. Anneke is geboren op 31 december 1969. Ze wonen in 

Menaldum. Het beroep van Gerrit is logistiek medewerker. 

c. Adriaan Willem van der Schaar, geboren op 11 december 1971. Zijn beroep is 

elektromonteur. Hij woont in Franeker. 

 

 



Generatie VIII-9 

Trijntje Post, dochter van Rienik en Trijntje, geboren op 23 februari 1914 te 

Minnertsga. Ze trouwt op 20 december 1954 met Tjitte Wiersma. Tjitte is geboren 

op 11 december 1922. Het beroep van Tjitte was o.a. metaalboorder bij de 

machinefabriek Hubert te Sneek. Later werd hij daar magazijnbeheerder. Ze 

wonen in Sneek.  

 

Trijntje Post en Tjitte Wiersma op 20 december 1954 

 

Kinderen: 

1. Tiete Ane (Theo) Wiersma, geboren op 25 oktober 1955. Hij trouwt met Sjirkje 

Kooistra op 2 oktober 1987. Sjirkje is geboren op 1 februari 1949. Ze wonen in 

Ysbrechtum. Theo is werkzaam als leraar aan een muziekschool. 

2. Rienik Wiersma, geboren op 14 augustus 1958. Hij is ongehuwd en wonachtig 

in Sneek. Rienik is werkzaam als eerste stuurman op de grote handelsvaart. 

 



Gegevens van de familietak van Rienik Post en Trijntje Marra komen uit het 

Reinaldaboek, dat ik (Dooitze Zwart) in 1993 heb voltooid. Ook te vinden op de 

site van Minnertsgavroeger/archief/documenten. 

 

Bronnen: Minnertsgavroeger.nl, allefriezen.nl,  

Helderboek, Reinaldaboek. Gezinshoofden per Adres, Wie-wat-waar in 

Minnertsga, Volkstellingen 1830 en 1840, samengesteld door mij. 

 

Meerdere boeken, die ik heb gemaakt zie: Tresoar.nl, onder mijn naam Dooitze 

Zwart. Zie ook bij Minnertsgavroeger, boeken over Minnertsga. 

 

 


