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VOORWOORD 

 

Bij mijn speurtocht naar families, die lang in Minnertsga hebben gewoond hierbij 

het relaas over het geslacht Sikkema. De Sikkema’s woonden voor 1800 al in 

Minnertsga en tegenwoordig nog. Na 1900 is dit geslacht daar via de mannelijke 

lijn nogal uitgedund en woont er volgens mij in 2020 nog 1 persoon met de 

achternaam Sikkema in Minnertsga. Dit is Tine Sikkema, getrouwd met Jan 

Heinsma. Toch wonen er nog vele nazaten van Sicke Rintjes en Trijntje Dirks in het 

dorp, maar dan met een andere achternaam. Als bijlage heb ik nogal wat 

archiefmateriaal geplaatst dat gerelateerd is aan het geslacht Sikkema  en 

zodoende niet verloren gaat voor nu en de toekomst.  

 

Ook wel apart was het feit dat ik zou stoppen met een familietak omdat deze toch 

niet meer in Minnertsga voorkomt na 1830. Toch belandde een telg hiervan na 

zoveel jaren weer in Minnertsga. Dit was Tine Sikkema, getrouwd met Dirk 

Boomstra. 

 

De bronnen die ik heb gebruikt zijn de sites allefriezen.nl; cbg.nl. 

minnertsgavroeger.nl; meerdere boeken, die ik al eerder heb samengesteld.  

Op allefriezen.nl is nog na te zoeken wat hun eigendommen waren in 1832 

(kadaster) en welke huizen en/of stukken grond ze kochten of huurden. Verder 

heb ik nog een kaartje bijgevoegd van Minnertsga 1832, waarop de huizen zijn te 

vinden, waar ze hebben gewoond. 

Veel sneupplezier. 

 

Dooitze Zwart, 7 mei 2020, Leeuwarden. 



 Generatie I 

Rintie Sickes, geboren rond 1700. Hij trouwt op 5 maart 1724 te Sexbierum met 

Tietske Jans. Uit dit huwelijk wordt o.a. een zoon geboren: 

II-1 Sicke Rintjes, gedoopt op 3 december 1724 in Sexbierum. 

 

Generatie II-1 

Sicke Rintjes, gedoopt op 3 december 1724 in Sexbierum als zoon van Rintie 

Sickes en Tietske Jans. Hij verhuist naar Minnertsga en trouwt daar op 17 april 

1757 met Trijntje Dirks, die ook in Minnertsga woont. Sicke is arbeider, later 

kooltjer en hofker. Sikke overlijdt op 28 februari 1782 te Minnertsga, 57 jaar. 

Trijntje overlijdt te Minnertsga op 17 juni 1785. Kinderen: 

 

III-1 Pietje Sikkes, geboren rond 1759 (hoewel niet te vinden in de kerkboeken). 

Pietje trouwt met weduwnaar Rommert Lieuwes Tuinhof. Rommert is gedoopt op 

5 augustus 1759 en weduwnaar van Jannigje Douwes. Hij is kooltjer van beroep. 

Rommert en Pietje krijgen zelf geen kinderen meer. De familie Tuinhof woont lang 

in de Lytsebuorren te Minnertsga. Rommert overlijdt op 9 november 1807 te 

Minnertsga, 49 jaar. Door het huwelijk met Rommert bezat Pietje in 1832 

meerdere huizen, moestuinen en boomgaarden (zie allefriezen.nl onder kadaster 

1832). Pietje overlijdt op 2 augustus 1834 te Minnertsga, huisnummer 52 (zie 

kaartje), 75 jaar.   

III-2 Rintje Sikkes, gedoopt op 4 januari 1761 te Minnertsga. Zie verder. 

III-3- Dirk Sikkes, gedoopt op 18 december 1763 te Minnertsga. Dirk trouwt met 

Trijntje Jans. Hij overlijdt te Ried op 13 juni 1813 te Ried. Kinderen: Tryntje, 

geboren 11 april 1788 te Ried; Antje, geboren 15 juli 1789 te Ried; Antje, geboren 

31 december 1792 te Ried; Jan, geboren 20 september 1795 te Ried; Klaaske, 

geboren 13 september 1798 te Ried. 

III-4 Jan Sikkes, gedoopt op 9 februari 1766 te Minnertsga. Zie verder.   



III-5 Tjitske Sikkes, gedoopt op 8 november 1767 te Minnertsga. 

III-6 Baukje Sikkes, gedoopt op 6 augustus 1769 te Minnertsga. Baukje trouwt met 

Andries Jacobs de Jong. Ze wonen in Wier. 

III-7 Reinder Sikkes, gedoopt op 2 juni 1771 te Minnertsga. 

III-8 Dieuke Sikkes, geboren 11 november 1773 te Minnertsga. 

III-9 Klaaske Sikkes, geboren 26 mei 1776 te Minnertsga.  

III-10 Eibert Sikkes, geboren 3 mei 1779 te Minnertsga. Zie verder. 

 

Generatie III-2 

Rintje Sikkes, gedoopt op 4 januari 1761 te Minnertsga als zoon van Sikke en 

Trijntje. Hij trouwt met Trijntje Piers (en Zwaantje Baukes). Beroep van Rintje is 

kooltjer en later koopman. Rintje doet op 28 februari 1808 belijdenis van zijn 

geloof in de kerk in Minnertsga. Trijntje overlijdt te Minnertsga op 14 april 1791. 

Rintje overlijdt op 14 september 1825 te Minnertsga in huis nummer 69, 65 jaar. 

Nummer 69 stond precies ten westen van de Tsjillen aan de Tilledyk, afgebroken 

rond 1995, laatst bewoond door Sjoke Schotanus-Glazema.  (zie kaartje). 

Kinderen: 

IV-1 Trijntje Rintjes Sikkema, geboren rond 1791 te Minnertsga. Ze trouwt als ze 

29 jaar is op 13 september 1820 te Barradeel met Rinze Johannes de Valk. Rinze is 

geboren te Berlikum als zoon van Johannes Henricus de Valk en Antje Walings 

Tolsma. Rinze is boerenknecht, wonende te Minnertsga. 

In bijlage achterin een bijzondere dag uit het leven van de Minnertsgaasters op 

17 februari 1795, waarbij deze Rintje Sikkes een rol speelt. 

 

 

 



Generatie III-4 

Jan Sikkes, gedoopt op 9 februari 1766 te Minnertsga als zoon van Sikke en 

Trijntje. Jan trouwt in Wijnaldum op 14 mei 1775 met Sijtske Aukes uit 

Wijnaldum. In 1811 is hij kiesgerechtigde, wonende te Minnertsga. Jan is kooltjer. 

Als Sijtske overlijdt hertrouwt Jan met Minke Taekeles. Minke overlijdt op 19 

december 1806 te Minnertsga. Daarna nog getrouwd met Antje Wybrens 

Wybenga. Jan overlijdt op 14 november 1815 te Minnertsga (huisnr 22), 49 jaar. 

Huis nummer 22 is nu Meinardswei 32 (drie generaties slagerij Bonnema). 

Kinderen van Jan en Sytske: 

IV-2 Auke Jans Sikkema, geboren 7 februari 1776 te Minnertsga. 

IV-3 Sikke Jans Sikkema, geboren op 15 april 1783 te Oosterbierum. Jong 

overleden. 

IV-4 Jan Jans Sikkema, geboren op 29 november 1785 te Oosterbierum. 

IV-5 Sikke Jans Sikkema, geboren op 22 mei 1788 te Oosterbierum. Jong 

overleden. 

IV-6 Sijbe Jans Sikkema, geboren op 11 november 1792 te Oosterbierum.   

Kinderen Jan en Minke: 

IV-7 Sikke Jans Sikkema, geboren rond 1792 (?) te Minnertsga. Zie verder.  

IV-8 Reinder Jans Sikkema, geboren rond 1798 te Minnertsga. Zie verder. 

IV-9 Antje Jans Sikkema, geboren rond 1801 te Minnertsga. Ze trouwt als ze 24 

jaar is te Barradeel op 14 mei 1825 met Hein Abrahams Joostema. Hein is 25 jaar, 

geboren te Minnertsga als zoon van Abraham Abrahams en Fokje Heins.  

Veel van de huidige Minnertsgaasters stammen hiervan af. Bij het 

Joostemageslacht schrijf ik:  

Hein Abraham Joostema, geboren op 15 januari 1800 te Minnertsga als zoon van 

Abraham en Fokje. Als Hein 25 jaar is trouwt hij op 14 mei 1825 met Antje 

Sikkema. Antje is in 1801 als dochter van Jan Sikkes Sikkema en Minke Taekles. 



Hein en Antje wonen met hun twee kinderen Minke en Abraham bij de 

volkstelling van 1830 in het blok huizen (4) ten noorden van de Hervormde (45b, 

derde huis vanaf het westen). Met de volkstelling van 1840 woont het gezin op 

nummer 116. Dit is het huis aan het begin van de Griene Dyk in Minnertsga. (nu 

Hearewei 4).  Ze wonen hier vrij lang. Ook hun zoon Jan overlijdt hier als hij 22 

jaar is. Op 22 februari 1868 verkoopt Hein aan Lammert IJsbrands Brouwer dit 

huis en erf aan de Groenendijk voor 500 gulden.Hein overlijdt als hij 72 jaar is op 

20 februari 1873 te Minnertsga. Antje overlijdt op 13 april 1874, 73 jaar. Uit dit 

huwelijk worden de volgende kinderen geboren: Minke, Abraham, Jan en Fokje. 

(zie verder Joostemageslacht op Minnertsgavroeger.nl/archief/documenten) 

 

 

IV-10 Trijntje Jans Sikkema, geboren rond 1804 te Minnertsga. Ze trouwt als ze 24 

jaar is op 29 mei 1828 te Barradeel met Thomas Sybrens Sipsma. Thomas is 23 

jaar, geboren te Grouw als zoon van Sybren Klazes Sipsma en Wytske Sytskes. 

Thomas is schippersknecht, wonende te Minnertsga. In 1830 wonen ze op een 

schip in Minnertsga. Ook in 1840. Thomas is dan turfschipper. 

Kinderen Jan en Antje: 

IV-11 Wybren Jans Sikkema, geboren 19 april 1812 te Minnertsga. Zie verder. 

IV-12 Pietje Jans Sikkema, geboren 24 januari 1814 te Minnertsga. Pietje trouwt 

als ze 24 jaar is op 26 april 1838 op Het Bildt met Gorrit Klazes Smidt. Gorrit is dan 

20 jaar, geboren te Sint Jacob als zoon van Klaas Tietes Smidts en Antje Gorrits 

Fopma. Pietje is dan dienstmeid te Sint Jacob. Ze krijgen vier kinderen. Eerste drie 

geboren op Het Bildt. De laatste, Jan Smidt, geboren in Hallum, waar zijn vader 

molenaarsknecht is. Gorrit overlijdt daar op 13 november 1850, 33 jaar. Pietje 

woont vanaf mei 1858 weer in Minnertsga vanuit Sint Jacob. Ze gaat dan wonen 

op nummer 2 met haar 3 kinderen Klaas, Jan en Antje. (Nummer 2 is nu Ferniawei 

12, Jochum Bekius). Ze overlijdt daar op 10 juni 1890, 76 jaar. 

IV-13  Jantje Jans Sikkema, geboren op 28 maart 1816 te Minnertsga (huisnr 22). 

Haar vader is dan al overleden zodat ze wordt aangegeven door de veldwachter 

Arent Witholt. Ze trouwt als ze 29 jaar is op Het Bildt op 1 mei 1845 met Willem 



Cornelis Lenema. Willem is dan 27 jaar, geboren te Menaldum als zoon van 

Cornelis Willems Lenema en Antje Arjens Borger. Jantje overlijdt op 20 maart 

1864 te Minnertsga, 47 jaar.  

 

Generatie III-10 

Eibert Sikkes Sikkema, geboren 3 mei 1779 te Minnertsga. Hij trouwt met Trijntje 

Kornelis Stellingwerf. Eibert is kooltjer. Eibert overlijdt op 25 februari 1838 te 

Minnertsga (huisnr 48), 58 jaar. Trijntje was al overleden en wel op 29 juni 1827 

te Minnertsga. (huisnr 48). Huisnummer 48 is nu Tsjerkestrjitte 16 en 14. Eibert 

bezat meerdere huizen, moestuinen, boomgaarden, bouwlanden. (zie site 

allefriezen.nl onder kadaster 1832). Kinderen o.a.: 

IV-14 Sikke Eiberts Sikkema, geboren rond 1802 of 1804(?) te Minnertsga. Zie 

verder 

IV-15 Ytje Eiberts Sikkema, geboren rond 1810 te Minnertsga. Ze trouwt als ze 25 

jaar is te Barradeel op 31 oktober 1835 met Eelke Klazes Wetterauw. Eelke is dan 

33 jaar, geboren te Franeker als zoon van Klaas Caspers Wetterauw en Sara 

Jacobs Wiarda. Eelke woont te Oosterbierum. Hij is onderwijzer en luitenant bij 

de afdeling Eerste Vriesche Mobiele Schutterij.  

IV-16 Trijntje Eiberts Sikkema, geboren 30 januari 1814 te Minnertsga. Als Trijntje 

21 jaar is trouwt ze op 30 mei 1835 te Barradeel met Frans Tjallings Lantinga. 

Frans is 29 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Tjalling Franses Lantinga en 

Grietje Dirks Faber. Beide wonen in Minnertsga. Frans is kooltjer en schutter bij 

de Eerste afdeling Vriesche Mobiele Schutterij. Trijntje overlijdt op 1 januari 1848 

te Minnertsga (huisnr 48), 33 jaar  

IV-17 Corneliske Eiberts Sikkema, geboren 24 november 1817 te Minnertsga. Ze 

overlijdt op 6 januari 1818 te Minnertsga (huisnr 48), 6 weken jong. 

IV-18 Kornelis Eiberts Sikkema, geboren 11 mei 1824 te Minnertsga. Zie verder. 

 



 

Aan de hand van het kadaster uit 1832 heb ik een plattegrond van Minnertsga 

gemaakt en ingekleurd. Hierop is te zien waar enige generaties Sikkema’s hebben 

gewoond (zie nummer 48,52, 69 en 22). Tussen 1811 en 1860 bleef de nummering 

gelijk. 

 

Generatie IV-7 

Sikke Jans Sikkema, geboren rond 1793 (?) te Minnertsga als zoon van Jan en 

Minke. Hij trouwt (moest) als hij 25 jaar is op 27 november 1817 te Barradeel met 

Grietje Rientses Dijkstra. Grietje is dan 20 jaar, geboren te Achlum als dochter van 

Rients Gerrits Dijkstra en Trijntje Jans. Kinderen: 

V-1 Jan Sikkes Sikkema, geboren 21 januari 1818 te Achlum. (Vader Sikke woont 

dan nog in Minnertsga, ging wellicht wat te snel. Hij geeft Jan wel aan). Hij trouwt 

als hij 24 jaar is op 21 mei 1842 te Franekeradeel met Moeike Jacobs van der Tol. 



Moeike is dan 19 jaar, geboren te Pingjum als dochter van Jacob Taekes van der 

Tol en Tietje Jans Sieswerda. Jan is dan boerenknecht, wonende in Wijnaldum. 

Moeike woont in Midlum, maar houdt verblijf in Achlum. 

V-2 Rients Sikkes Sikkema, geboren 18 februari 1820 te Minnertsga. Rients trouwt 

als hij 29 jaar is op 5 mei 1849 te Franekeradeel met Ymkje Sytzes Nauta. Ymkje is 

28 jaar, geboren te Schettens als dochter van Sytze Symons Nauta en Maike 

Doekeles Dijkstra. Rients is boerenknecht in Midlum. 

V-3 Taekele Sikkes Sikkema, geboren 1 september 1822 te Minnertsga. Taekele 

trouwt als hij 28 jaar is te Barradeel op 10 mei 1851 met Antje Gerrits  Polma. 

Antje is dan 20 jaar, geboren te Wijnaldum als dochter van Gerrit Sins Polma en 

Aukje Reins Witema. Zie verder na deze familietak.  

V-4 Trijntje Sikkes Sikkema, geboren 4 mei 1824 te Minnertsga. Trijntje trouwt als 

ze 19 jaar is op 2 december 1843 te Barradeel met Douwe Pieters van der Schaaf. 

Douwe is dan 23 jaar, geboren te Almenum als zoon van Pieter Douwes van der 

Schaaf en Feikje Hessels de Wit.  

V-5 Minke Sikkes Sikkema, geboren 23 maart 1826 te Minnertsga. Minke overlijdt 

op 28 maart 1826 te Minnertsga (huisnr. 22), 4 dagen jong.  

V-6 Minke Sikkes Sikkema, geboren op 16 november 1828 te Ried. Ze trouwt als 

ze 20 jaar is op 26 mei 1849 te Barradeel met Jurjen Pieters Visser. Jurjen is 25 

jaar, geboren te Pietersbierum als zoon van Pieter Klazes Visser en Antje Sacharias 

Wijngaarden. Jurjen is boerenknecht te Wijnaldum. Minke woont in Midlum. 

V-7 Pieter Sikkes Sikkema, geboren 30 oktober 1832 te Midlum. Pieter trouwt in 

Barradeel op 12 mei 1855 met Hinke Taekles de Jong. Hinke is dan 21 jaar, 

geboren te Wijnaldum als dochter van Taekle Louws de Jong en Jelkjen Sybolts 

Dijkstra. 

V-8 Reinder Sikkes Sikkema, geboren 6 april 1836 te Midlum. Reinder overlijdt op 

14 september 1840 te Midlum, 4 jaar jong. 

V-9 Hinke Sikkes Sikkema, geboren op 28 maart 1838 te Midlum. Hinke trouwt als 

ze 33 jaar is te Barradeel op 29 april 1871 met de 43-jarige Douwe Pieters Hofstra. 



Douwe is geboren te Pietersbierum als zoon van Pieter Ates Hofstra en Wietske 

Douwes Gerritsma.  

Omdat deze tak daarna niet meer in of rond  Minnertsga voorkomt neem ik die 

niet verder mee, behalve Taekele Sikkes Sikkema (gen V-3, verkort) 

 

Generatie V-3 

Taekele Sikkes Sikkema, geboren 1 september 1822 te Minnertsga. Taekele 

trouwt als hij 28 jaar is te Barradeel op 10 mei 1851 met Antje Gerrits Polma. 

Antje is dan 20 jaar, geboren te Wijnaldum als dochter van Gerrit Sins Polma en 

Aukje Reins Witema. Kinderen (meerdere), waaronder Gerrit Taekeles Sikkema, 

geboren te Wijnaldum: 

Gerrit trouwt als hij 23 jaar is op 29 september 1894 in Barradeel met de 19 jarige 

Antje Feikema. Antje is dan 19 jaar, geboren te Almenum als dochter van Jan 

Feikema en Reintje Pollema. Meerdere kinderen waaronder Taekele Gerrit 

Sikkema, geboren te Harlingen. 

Taekele trouwt als hij 25 jaar is op 8 december 1923 te Franeker met Trijntje 

Wieringa. Trijntje is dan 21 jaar, geboren te Wierum als dochter van Gerlof Sytzes 

Wieringa en Trijntje Sipkes van der Kooy. Zijn vader Gerrit is dan bootwerker te 

Harlingen. Zelf is hij schippersknecht, wonende te Harlingen. Trijntje overlijdt in 

1949. Teakele overlijdt in Nij Bethanië te Tzummarum op 12 mei 1973, bijna 75 

jaar. Kinderen:  Trijntje (Tine) Sikkema. 

Trijntje (Tine) trouwt als ze 19 jaar is te Barradeel met de 24-jarige Dirk Boomstra. 

Dirk is geboren te Pietersbierum als zoon van Bauke Boomstra (visser) en Ytje 

Hiemstra. Ze gaan wonen in Minnertsga en wonen lang aan de Ferniawei 1d, later 

op De Finne. Hun zoon Gerrit Boomstra (geboren 20 april 1958) trouwt met Adrie 

Dijkstra, geboren te Minnertsga op 7 maart 1961 als dochter van Eelke Dijkstra en 

Renske Stapert. Ze nemen het huis van zijn ouders over en wonen er nog (2020). 

Zonen van Dirk en Tine: Bauke, Taeke, Tinus en Gerrit. Dirk is geboren op 8 

augustus 1919 te Pietersbierum. Hij overlijdt te Tzummarum op 11 oktober 2010. 



Zijn vrouw Tine Sikkema was al overleden op 5 april 2007. De kinderen wonen in: 

Harlingen (Bauke), Sint Jacob (Teake), Franeker (Tinus) en Minnertsga (Gerrit). 

 

Generatie IV-8 

Reinder Jans Sikkema, geboren rond 1798 te Minnertsga als zoon van Jan en 

Minke. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 17 april 1822 te Barradeel met Jantje Pieters 

Bakker. Jantje is dan 18 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Pieter Sjoerds 

Bakker en Femma Elisabeth Witholt. Reinder is kooltjer. Hij overlijdt, na een 

huwelijk van net geen drie jaar, op 2 april 1825 te Minnertsga (huisnr 71), 28 jaar. 

Huisnummer 71 was Tilledyk 1, afgebroken in december 2000 door W. Beek, 

laatst bewoond door fam. J.E. de Vries. (zie kaartje). Kinderen: 

V-10 Jan Reinders Sikkema, geboren 20 december 1823 te Minnertsga. Als hij 16 

jaar is (1840) is Jan inwonend boerenknecht bij boer Ane Ates Kuiken, wonend 

nummer 118, was Durkiebuorren, afegebroken.  Jan wordt fuselier bij de vierde 

kompagnie, eerste Bataillon, vierde regiment Infanterie in garnizoen in Vlissingen, 

maar wonende in Minnertsga. Hij overlijdt dan in Vlissingen op 29 maart 1849. 25 

jaar, ongehuwd. 

V-11 Reinder Reinders Sikkema, geboren op 13 oktober 1825 te Minnertsga 

(huisnr 71). Hij wordt aangegeven door de vroedvrouw Antje Teekeles Wiersma 

omdat zijn vader net was overleden, vandaar ook de naam Reinder. Reinder 

overlijdt op 14 februari 1828 te Minnertsga (huisnr 60), 2 jaar jong. Huisnummer 

60 is nu de Tsjillen 16. De moeder is kooltjersche te Minnertsga    

 

Generatie IV-11  

Wybren Jans Sikkema, geboren 19 april 1812 te Minnertsga als zoon van Jan en 

Antje. Wybren is in 1830 boerenknecht en inwonend bij Jan Beerts Bos in 

Minnertsga (nummer 80, nu Miedleane 4, Sietse Hibma). Hij trouwt als hij 33 jaar 

is op Het Bildt op 1 mei 1845 met Richtje Pieters van der Weide. Richtje is dan 28 

jaar, geboren te Sint Jacob als dochter van Pieter Jans van der Weide en 



Petronella Beilanus. Wybren is dan dienstbode, later werkman te Sint Jacob. Hij 

overlijdt als weduwnaar op 18 november 1869 te Minnertsga, 57 jaar. Richtje was 

anderhalf jaar daarvoor overleden op 15 april 1868 te Minnertsga, 51 jaar. 

Kinderen: 

V-12 Antje Wybrens Sikkema, geboren 10 augustus 1846 te Sint Jacob. Antje 

trouwt als ze 24 jaar is op 10 juni 1871 te Barradeel met Eibert de Jong. Eibert is 

dan 24 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Douwe Douwes de Jong en 

Trijntje Dirks Kerkstra. Beide wonen in Minnertsga. Eibert is arbeider. Antje 

overlijdt op 5 september 1934 te Tzummarum, 88 jaar. Kinderen: 

1. Douwe Eiberts de Jong, geboren 26 maart 1872 te Minnertsga. Douwe trouwt 

als hij 25 jaar is te Barradeel op 14 augustus 1897 met Naeaentske Nicolai. Ze is 

dan 22 jaar, geboren te Hallum als dochter van Tjamme Alardus Nicolai en Sytske 

Everts Tasma. 

2. Richtje Eiberts de Jong, geboren op 6 januari 1879 te Minnertsga. Richtje 

trouwt als ze 22 jaar is op 25 mei 1901 met Pieter Wassenaar. Pieter is 21 jaar, 

geboren te Minnertsga als zoon van Jacob Wassenaar en Antje Joostema.  

Bij het Joostemageslacht staat: 

Pieter Wassenaar, geboren 21 april 1880 te Minnertsga. Hij trouwt op 25 mei 

1901 met Richtje de Jong. Richtje is geboren op 6 januari 1879 te Minnertsga. 

Kinderen:  

a. Jacob Wassenaar, geboren 16 maart 1901 te Minnertsga. Hij trouwt met R. 

Terpstra. In 1949 wonen ze in Leeuwarden. 

 

b. A. Wassenaar. Getrouwd met K. de Haan, wonend in 1949 te Berlikum. 

 

c. Eibert Wassenaar, geboren 10 maart 1912. Eibert trouwt met Renske Bekius, 

geboren 8 februari 1914. Renske overlijdt 31 oktober 1998. Eibert overlijdt 23 

oktober 2004, 92 jaar. Kinderen: Corrie en Richt. (volgens adv wonend in resp. 

Minnertsga en Leeuwarden). 

 

d. Trijntje Wassenaar, geboren 27 juli 1920 te Minnertsga. Ze trouwt met S. 

Machiela en wonen in Berlikum (1949). 



 

Richtje overlijdt op 15 maart 1928 te Minnertsga, 49 jaar. Pieter hertrouwt op 16 

november 1935 met Antje Alberts de Groot. Pieter overlijdt op 14 september 

1949, 69 jaar. 

 

3. Wybren de Jong, geboren 19 november 1885 te Minnertsga. 

 

V-13 Petronella Wybrens Sikkema, geboren 1 maart 1850 te Sint Jacob. Petronella 

overlijdt op 16 december 1851 te Sint Jacob, 1 jaar jong. 

V-14 Petronella Wybrens Sikkema, geboren 20 februari 1854 te Sint Jacob. 

Petronella trouwt (moest) als ze 35 jaar is te Leeuwarden op 16 maart 1889 met 

Hjerke Bergsma. Hjerke is 21 jaar, geboren te IJlst als zoon van Rein Hjerkes 

Bergsma en Geertje Nettinga. Hjerke is wettelijk wonende te Sneek maar hij is 

verblijfhoudende te Leeuwarden. Petronella woont ook in Leeuwarden. 

Petronella overlijdt als weduwe op 12 februari 1931 te Leeuwarden, 76 jaar. 

Kinderen: 

1. Rein Bergsma, geboren 21 april 1889 te Leeuwarden.  

2. Jeltje Bergsma, geboren 6 september 1890 te Leeuwarden. 

3. Antje Bergsma, geboren 6 september 1890 te Leeuwarden (tweeling dus). 

4.  Antje Bergsma, geboren 8 april 1893 te Leeuwarden. 

5. Wiebren Bergsma, geboren 2 juni 1895 te Leeuwarden. 

 

V-15 Levenloos jongetje, geboren op 24 mei 1859 te Minnertsga.     

 

 

 



Generatie IV-14 

Sikke Eiberts Sikkema, geboren rond 1803 te Minnertsga als zoon van Eibert en 

Trijntje. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 10 mei 1828 te Barradeel met Jeltje Sjoerds 

Koopal. Jeltje is dan 20 jaar, geboren te Hallum als dochter van Sjoerd Reimers 

Koopal en Rinske Rinses Postma. Sikke is koolter. Jeltje woont dan al in 

Minnertsga. Jeltje overlijdt op 21 december 1830  te Minnertsga (huisnummer 16, 

nu Meinardswei 46), 23 jaar. Waarschijnlijk ten gevolge van de geboorte van hun 

tweede kind Jeltje.  Sikke hertrouwt als hij 29 jaar is op 11 mei 1833 te Barradeel 

met Akke Simons Reisma. Akke is 21 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van 

Simon Sikkes Reisma en Hyke Cornelis Dekker. Sikke overlijdt op 20 juni 1840 te 

Minnertsga, huisnr 48 (Tsjerkestrjitte 16 en 14), 38 jaar. Akke hertrouwt op 8 april 

1843 te Barradeel met Lammert Ysbrands Brouwer, dan 30 jaar, geboren te Sint 

Jacob. Kinderen Sikke en Jeltje: 

V-16 Trijntje Sikkes Sikkema, geboren 10 oktober 1828 te Minnertsga. Trijntje 

trouwt als ze 22 jaar is in Barradeel op 26 april 1851 met Sikke Heins van der Mey. 

Sikke is 25 jaar, geboren te Oosterbierum  als zoon van Hein Sikkes van der Mey 

en Reintje Gerrits Walta. Hein is kooltjer te Oosterbierum. Trijntje woont daar 

ook. 

V-17 Jeltje Sikkes Sikkema, geboren 11 december 1830 te Minnertsga. Jeltje 

woont eerst nog (sowieso van 1850 tot haar trouwen) bij haar pake Sjoerd in, die 

weer inwoont bij zijn zoon Reimer Koopal. Sjoerd was eerst boer maar dan 

broodbakker evenals zoon Reimer, dit was op nummer 23 (nu Hegebuorren 1, 

lang bakkerij Feenstra). Jeltje trouwt als ze 23 jaar is op 13 mei 1854 te Barradeel 

met Sytze Jans Sytsma. Sytze is 24 jaar, geboren te Wier als zoon van Jan Sytzes 

Sytsma en Trijntje Jasperts van den Akker. Sytze is boerenknecht, wonende te 

Minnertsga. Jeltje is naaister te Minnertsga.  

Kinderen Sikke en Akke: 

V-18 Eibert Sikkes Sikkema, geboren 27 februari 1834 te Minnertsga. Eibert 

overlijdt op 1 maart 1834 te Minnertga, huisnr 16, 2 dagen jong.  



V-19 Hieke Sikkes Sikkema, geboren 9 december 1835 te Minnertsga. Als ze 23 

jaar is trouwt ze op 9 juni 1859 met Pieter Walings Andringa. Pieter is 31 jaar, 

geboren te Wier als zoon van Waling Pieters Andringa en Johanna van der Tuuk. 

Pieter is gardenier te Berlikum. Hieke woont in Minnertsga. Hieke hertrouwt op 

42-jarige leetijd op 1 mei 1878 te Baarderadeel met Ulbe Andries Noordenbos. 

Ulbe is dan 41 jaar, geboren te Baard als zoon van Andries Ulbes Noordenbos en 

Maria Blom van der Wind. Ulbe is grofsmid te Baard. Hieke is weduwe en 

bakkersche, wonende te Baard. Hieke overlijdt op 30 oktober 1900 te Baard, 64 

jaar   

V-20 Korneliske Sikkes Sikkema, geboren 16 februari 1838 te Minnertsga. 

Korneliske trouwt als ze 24 jaar is te Barradeel op 18 november 1862 met Klaas 

Hessels Unema. Klaas is 32 jaar, geboren te Blija en zoon van Hessel Idses Unema 

en Trijntje Frederiks Gilles. Klaas is timmerknecht te Minnertsga. Korneliske 

overlijdt op 20 maart 1881 te Minnertsga als weduwe en winkeliersche, 43 jaar. 

V-21 Eibert Sikkes Sikkema, geboren 11 september 1840 te Minnertsga (huisnr 

48). Aangegeven door de vroedvrouw Antje Taekeles Wiersma omdat vader Sikke 

was overleden enige maanden daarvoor. Eibert overlijdt op 14 maart 1842 te 

Minnertsga (huisnr 16), 1 jaar jong. 

 

Generatie IV-18 

Kornelis Eiberts Sikkema, geboren 11 mei 1824 te Minnertsga als zoon van Eibert 

en Trijntje. Hij trouwt als hij 23 jaar is op 7 augustus 1847 te Barradeel met 

Klaaske Pieters Havinga. Klaaske is dan 20 jaar, geboren te Holwerd als dochter 

van Pieter Jans Havinga en Akke Jans Wiersma. Kornelis is broodbakker te 

Minnertsga. Klaaske woont ook in Minnertsga. Tussen 1850 en 1860 wonen ze in 

huisnummer 7 (nu Meinarswei 82). In 1858 is Kornelis raadslid en kooltjer. 

Kornelis overlijdt op 26 december 1902 te Minnertsga, 78 jaar. Hij is gardenier en  

weduwnaar want Klaaske was overleden op 30 september 1890 te Minnertsga, 63 

jaar.   



Adv.: Heden morgen overleed mijne Echtgenoot Klaaske Pieters Havenga, in den 

ouderdom van ruim 63 jaren, na eene echtverbintenis van 43 jaren. Minnertsga, 

den 30 september 1890. K.E. Sikkema. 

Kinderen: 

V-22 Eibert Kornelis Sikkema, geboren op 16 december 1848 te Minnertsga. Zie 

verder. 

V-23 Pieter Kornelis Sikkema, geboren 24 juni 1851 te Minnertsga. (verder buiten 

Friesland.) 

Adv.: Minnertsga, den 25 juni 1884. Den 21 juni j.l. overleed onze geliefde Zoon P. 

Sikkema, in den ouderdom van bijna 33 jaar, in leven Directeur der Stadsreiniging 

te Amersfoort. 

V-24 Jan Kornelis Sikkema, geboren 1 maart 1858 te Minnertsga. Zie verder. 

V-25 Trijntje Kornelis Sikkema, geboren 22 mei 1863 te Minnertsga. Vader is dan 

koopman. Trijntje overlijdt op 6 juni 1865 te Minnertsga, 2 jaar jong. 

Adv. : Heden overleed aan eene korte ongesteldheid van slechts vier dagen, ons 

innig eenigst geliefd dochtertje Trijntje, in de ouderdom van slechts 2 jaar en 15 

dagen. Minnertsga, den 6 juni 1865. 

V-26 Levenloos jongetje, geboren 12 oktober 1866 te Minnertsga. Vader is 

gemeenteontvanger.  

V-27 Trijntje Kornelis Sikkema, geboren 28 december 1867 te Minnertsga. Ook 

deze Trijntje overlijdt jong en wel op 9 januari 1868, 12 dagen jong.   

De ouders hadden 2 adv in de krant: Heden is zeer voorspoedig bevallen van een 

welgeschapen dochtertje, KP Havenga, echtgenote van K.E. Sikkema, 28 december 

1867 Minnertsga. 

Het dochtertje, waarover wij ons sedert den 28 december verheugden, is ons 

heden door den dood ontnomen, Minnertsga, den 9 januari 1868. 



 

Generatie V-22 

Eibert Kornelis Sikkema, geboren op 16 december 1848 te Minnertsga als zoon 

van Kornelis en Klaaske. Hij trouwt als hij 21 jaar is op 2 juni 1870 te Barradeel 

met Dirkje van der Ploeg. Dirkje is 20 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van 

Wybe Annes van der Ploeg (landbouwer) en Klaaske Gerlofs Elgersma. Eibert is 

kooltjer (in 1882 landbouwer) te Minnertsga. In 1907 is hij winkelier. Eibert 

overlijdt op 14 november 1912 te Leeuwarden, wonende in Minnertsga, 63 jaar. 

Durkje overlijdt op 21 maart 1942 te Minnertsga, 92 jaar. Kinderen:  

VI-1 Trijntje Eiberts Sikkema, geboren 23 december 1870 te Minnertsga. Zie 

verder. 

VI-2 Klaaske Eibert Sikkema, geboren 30 juli 1874 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-3 Yttje Eiberts Sikkema, geboren 15 februari 1877 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-4 Kornelis Eiberts Sikkema, geboren 28 februari 1880 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-5 Wybe Eiberts Sikkema, geboren 23 maart 1882 te Minnertsga. Wiebe 

overlijdt op 12 februari 1885 te Minnertsga, 2 jaar jong.  

 

Zie bijlage achterin: brieven van hun familie vanuit Wisconsin naar Friesland. 

 

Generatie V-24 

Jan Kornelis Sikkema, geboren 1 maart 1858 te Minnertsga als zoon van Kornelis 

en Klaaske. Hij trouwt als hij 37 jaar is op 16 mei 1895 te Barradeel met Gaatske 

de Groot. Gaatske is dan 28 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Gerrit 

Piebes de Groot en Sieuwke Hendriks de Roos. Jan is gardenier te Minnertsga. Ze 

wonen op de Lytsebuorren nr 7 (nu afgebroken, de schuur staat er nog wel, laatst 



bewoond door Jilles Groeneveld). Na hen woont hun zoon Kornelis hier. Jan 

overlijdt op 24 juni 1945 te Minnertsga, 87 jaar. Kinderen: 

VI-6 Kornelis Jans Sikkema, geboren 7 maart 1896 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-7 Sjieuwke Jans Sikkema, geboren 27 mei 1897 te Minnertsga. Zie verder. 

VI-8 Klaaske Jans Sikkema, geboren 31 augustus 1898 te Minnertsga. Klaaske 

overlijdt op 10 september 1898 te Minnertsga, 10 dagen jong. 

VI-9 Gerrit Jans Sikkema (tweeling), geboren op 4 oktober 1901 te Minnertsga. Zie 

verder. 

VI-10 Klaaske Jans Sikkema, geboren 4 oktober 1901 te Minnertsga. Klaaske 

overlijdt op 26 oktober 1901 te Minnertsga, 22 dagen jong. 

VI-11 Klaaske Jans Sikkema, geboren 5 september 1903 te Minnertsga. Klaaske 

overlijdt op 23 maart 1904 te Minnertsga, 6 maanden jong.  

VI-12 Klaaske Jans Sikkema, geboren 1 maart 1907 te Minnertsga. Zie verder.  

 

Generatie VI-1 

 Trijntje Eiberts Sikkema, geboren 23 december 1870 te Minnertsga als dochter 

van Eibert en Dirkje. Ze trouwt als ze 21 jaar is op 18 februari 1892 te Barradeel 

met de 21-jarige Walter Hijlkema. Walter is geboren te Tzummarum als zoon van 

Ale Walters Hijlkema en Evertje Gerrit Bouveint. Walter en zijn vader zijn 

schippers. Trijntje overlijdt op 8 april 1935 te Minnertsga, 64 jaar. Walter overlijdt 

op 19 oktober 1940 te Minnertsga, 69 jaar. Hij is dan koopman. Kinderen: 

1. Dirkje Hylkema, geboren 2 juli 1893 te Minnertsga. Ze overlijdt op 1 oktober 

1893 te Minnertsga, 3 maanden jong. 

2. Ale Walters Hijlkema, geboren 20 mei 1895 te Minnertsga. Hij trouwt op 22 

januari 1920 met Gelske Bies. Gelske is geboren op 1 juni 1898 te Garijp. Ale 

Walters overlijdt te Zeist. Ale was schipper van beroep. In de jaren 50 van de 



20ste eeuw hadden ze een vaste ligplaats aan de Spinozaweg te Utrecht. Later 

gingen ze aan de vaste wal wonen in de Madoerastraat te Utrecht. Kinderen: 

a. Walter Hijlkema, geboren 21 juni 1923 te Minnertsga. 

b. Pieter Hijlkema, geboren 24 april 1925 te Minnertsga. 

c. Eibert Hijlkema, geboren 20 februari 1928 te Minnertsga.  

3. Eibert Hijlkema, geboren 19 maart 1898 te Minnertsga. Hij overlijdt op 8 april 

1901 te Minnertsga, 3 jaar jong. 

4. Durkje Hijlkema, geboren 16 januari 1901 te Minnertsga. Durkje trouwt als ze 

25 jaar is te Barradeel op 28 januari 1926 met Hinne Reitsma. Hinne is dan 24 jaar, 

geboren te Leeuwarden als zoon van Harmen Reitsma en Aaltje Hettema. Hinne 

en zijn vader zijn koopman van beroep, wonende te Leeuwarden. Durkje overlijdt 

op 17 augustus 1997 te Assen, 96 jaar. 

5. Evertje Hijlkema, geboren 27 mei 1903 te Minnertsga. Evertje trouwt op 8 mei 

1929 met Jan Klijnstra. Jan is geboren op 2 juni 1901 te Oosterend. Hij overlijdt op 

7 juli 1961 te Assen, 60 jaar. Evertje overlijdt op 7 december 1987, 84 jaar 

Kinderen: 

a. Gretha Klijnstra. 

 

6. Klaaske Hijlkema, geboren 26 oktober 1906 te Huizum. Ze trouwt op 23 juli 

1931 met Rintje van Dijk. Rintje is geboren op 12 november 1905 te Sexbierum. 

Hij overlijdt op 8 juli 1987, 81 jaar. Klaaske was al overleden te Leeuwarden op 28 

oktober 1966, 60 jaar. Kinderen: 

a. Feike van Dijk, geboren op 21 juli 1932 te Minnertsga. Hij trouwt met Hennie. 

b. Trijntje (Tiny) van Dijk, geboren 6 mei 1935 te Minnertsga. Ze trouwt met Roel 

Norg.  



c. Sijtske (Sita) van Dijk, geboren 26 oktober 1937 te Minnertsga. Ze trouwt met 

Hein Hiemstra.  

d. Dirkje (Deut) van Dijk, geboren 9 november 1939 te Minnertsga. Ze trouwt met 

Leffert Moes. 

e. Woutrineke (Trineke) van Dijk, geboren 3 januari 1942 te Minnertsga. Ze 

trouwt met Taeke van der Mei. 

f. Elisabeth Anna (Elly) van Dijk, geboren 15 augustus 1946 te Minnertsga. Ze 

trouwt met Pieter van der Heuvel. 

De kinderen wonen in 1987 in resp. Den Helder (Feike), Ermelo (Tiny), 

Middenmeer (Sita), Eerbeek (Deut), Giekerk (Trineke), Hardenberg (Elly). 

 
 

Voor kruidenierszaak Van Dijk: zie bijlage achterin. 

 
 

Generatie VI-2 

Klaaske Eibert Sikkema, geboren 30 juli 1874 te Minnertsga als dochter van Eibert 

en Dirkje. Ze trouwt als ze 23 jaar is in Barradeel op 18 juni 1898 met Dirk van der 

Wal. Dirk is dan 27 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Alef Watzes van der 

Wal (timmermansknecht) en Baukje Keimpes Postma. Dirk is koopman, wonende 

te Minnertsga. Klaaske woont ook in Minnertsga. Later (1901) is Dirk slager.  

Adv. Vrijdag 18 juni a.s. hopen onze lieve grootouders Dirk. A. v.d. Wal en Klaaske 

Sikkema jun 50-jarige echtvereniging te gedenken Minnertsga, juni 1948. Hun 

dankbare kl.kinderen. Gelegenheid te feliciteren ’s avonds halfacht in het Vrijz. 

Ver.-Gebouw. 

Dirk overlijdt op 29 oktober 1951 te Minnertsga, 80 jaar. Klaaske overlijdt op 1 

maart 1953 te Minnertsga, 78 jaar. Kinderen: 

1. Alef van der Wal, geboren 23 maart 1899 te Minnertsga. Alef overlijdt op 11 

maart 1974 te Minnertsga, 74 jaar. Zie bijlage achterin: slagerij Van der Wal. 



2. Durkje van der Wal, geboren 23 april 1901 te Minnertsga. Durkje trouwt als ze 

25 jaar is op 6 mei 1926 te Barradeel met Roel Bloembergen. Roel is dan 24 jaar, 

geboren te Leeuwarden op 8 februari 1902 als zoon van Gjalt Bloembergen en 

Aurelia van Mourik. Roel is timmerman. Evenals zijn vader Gjalt. Allen wonen in 

Minnertsga. Roel overlijdt op 13 juni 1969 te Orsey (Dld), 67 jaar. Durkje overlijdt 

op 27 januari 1978 te Harlingen, 76 jaar.  Kinderen: 

a. Gjalt Bloembergen, geboren 12 juli 1927 te Minnertsga. Bij het 

Joostemageslacht schrijf ik: 

Neeltje Joostema, geboren 28 december 1928 te Minnertsga. Ze trouwt met Gjalt 

Bloembergen. Gjalt is geboren op 12 juli 1927 te Minnertsga. Hij overlijdt op 3 

februari 2019 te Sint Anne. Lange tijd wonen ze in Minnertsga, waar Gjalt een 

timmerbedrijf had. Neeltje overlijdt 30 mei 2019 te Sint Anne. Kinderen: 

Siemontje (Siemy), geboren 26 april 1954; Roel, geboren 28 augustus 1955 (?); 

Dirkje, geboren 25 maart 1957;  Johannes, Dirk, Waltje Neeltje (Wally) en Carla. 

(Volgens de adv in 2019 wonen de kinderen resp. in Warkum, Den Haag, Winaam, 

Creil, Oudebildtzijl, Sint Anne en Hearrenfean. 

 

Voor timmerbedrijf Bloembergen: zie bijlage achterin. 

 

b. Klaaske Bloembergen, geboren 13 september 1930 te Minnertsga. 

 

3 Eibert van der Wal, geboren 28 augustus 1902 te Minnertsga. Eibert is slager. Hij  

overlijdt te Leeuwarden op 16 november 1960, 58 jaar. Hij woont dan in 

Minnertsga.  

Mgea - 17 november 1960 - In Minnertsga is de 58-jarige slachter-veehouder E. van der Wal 

gistermiddag van de hooizolder gevallen. Hij werd ernstig gewond naar het Diakonessenhuis in 

Leeuwarden vervoerd, waar hij in de loop van de middag is overleden. De heer Van der Wal was bezig 

hooi van de zolder naar beneden te gooien. Daarbij moet hij zijn gevallen. Hij werd gevonden door zijn 

broer, met wie hij samenwoont. 



 

Deel persoonsbewijs uit maart 1945 van Eibert van der Wal. Hier dus 42 jaar.   

 

Ze woonden en werkten in het pand Hegebuorren 8 in Minnertsga. Zie bijlage 

achterin. 

4 Baukje van der Wal, geboren op 3 juni 1905 te Minnertsga. Ze trouwt als ze 24 

jaar is op 3 oktober 1929 te Barradeel met Jochum Stienstra. Jochum is dan ook 

24 jaar, geboren te Sneek als zoon van Haye Stienstra (winkelier te Sneek) en 

Wytske Gratema. Jochum woont dan in Romilly-la Puthenaye in Frankrijk. Baukje 

woont in Minnertsga. 

5 Trijntje van der Wal, geboren 12 maart 1908 te Minnertsga. Trijntje overlijdt op 

10 oktober 1985 te Franeker, 77 jaar. 

6 Geertje van der Wal, geboren 30 december 1909 te Minnertsga. Geertje trouwt 

als ze 29 jaar is op 16 november 1939 te Barradeel met Sake Porte. Sake is 

geboren te Hallum als zoon van Gerrit Porte en Berber Sipma. Sake is landbouwer 

te Hallum. Geertje woont dan in Minnertsga. In 1951 wonen ze in Stiens. 



7 Yttje van der Wal, geboren op 28 september 1912 te Minnertsga. Yttje trouwt 

met J. Stienstra. Ze wonen in 1951 in Frankrijk (Ivry-le Temple, Oise). (Is dit 

Jochum, die eerst getrouwd was met Baukje, haar zus?). 

 

Generatie VI-3 

Yttje Eiberts Sikkema, geboren 15 februari 1877 te Minnertsga als dochter van 

Eibert en Dirkje. Ze trouwt als ze 30 jaar is in Franekeradeel op 9 mei 1907 met 

Anne Siderius. Anne is dan 32 jaar, geboren te Ried als zoon van Klaas Dirks 

Siderius en Lutske Jisses Wassenaar. Anne is gardenier te Ried. Yttje overlijdt op 

28 maart 1944 te Sexbierum, 67 jaar. Anne Klaas overlijdt op 20 januari 1968 te 

Franeker, 93 jaar. Kinderen: 

1. Dirkje Siderius, geboren 12 november 1911 te Ried. Dirkje trouwt als ze 28 jaar 

is op 22 augustus 1940 te Barradeel met Jacobus Nammensma. Jacobus is 30 jaar, 

geboren te Sebierum als zoon van Pieter Nammensma en Taekje Nauta. Beiden 

wonen in Sexbierum. In 1968 hebben ze een zoon Piet. 

2. Klaas Siderius. Hij trouwt met Fr. Personius. Ze wonen in 1968 in Sexbierum en 

hebben een zoon Anne. 

 

Generatie VI-4 

Kornelis Eiberts Sikkema, geboren 28 februari 1880 te Minnertsga als zoon van 

Eibert en Dirkje. Hij trouwt als hij 30 jaar is op 2 juni 1910 te Menaldumadeel met 

Atje van Reenen. Atje is 23 jaar, geboren op 31 januari 1887 te Berlikum als 

dochter van Jan van Reenen (timmerknecht te Belikum) en Janke Hofstra. Kornelis 

is gardenier, later landbouwer. Kornelis overlijdt op 14 juni 1961 te Herbayum, 81 

jaar. Atje overlijdt op 15 november 1966 te Harlingen, 79 jaar. Ze woont dan in 

Witmarsum. Kinderen: 

1. Janke Sikkema, geboren 24 december 1911 te Minnertsga. Janke trouwt als ze 

23 jaar is op 27 juni 1935 te Barradeel met Dirk Kikstra. Dirk is 27 jaar, geboren te 



Achlum als zoon van Tjeerd Kikstra (landbouwer) en Aaltje Hoogland. Dirk is 

monteur, wonende te Achlum. Janke woont dan in Wijnaldum.  

2. Eibert Sikkema, geboren 20 juli 1915 te Minnertsga. Hij trouwt als hij 27 jaar is 

op 20 mei 1943 te Wonseradeel met Adriaantje Walsma. Adriaantje is dan 22 jaar, 

geboren te Nes (Westdongeradeel) als dochter van Bertus Walsma (landbouwer) 

en Freerkje Ganzinga. Eibert woont dan in Wijnaldum en is landbouwer. 

Adriaantje woont in Witmarsum. Adriaantje overlijdt op 22 februari 1986. Eibert 

overlijdt op 15 september 2001 te Dronten, 86 jaar. De kinderen Kornelis (Kees), 

Fré en Anny hebben in de advertentie staan over hun vader: 

Diep in mijn hart, ik zeg het zacht - heb ik altijd aan Friesland gedacht – Maar 

Polder, met jou was ik ook verwant – Wij gingen samen hand in hand. 

Kornelis woont in 2001 in Dronten, Rendierweg 17.  

3. Dirkje Sikkema, geboren 1919 te Wijnaldum. Ze trouwt als ze 22 jaar is op 19 

juni 1941 te Barradeel met Rinse Hoogland. Rinse is 26 jaar, geboren te 

Menaldum als zoon van Wybren Hoogland (landbouwer) en Helena Miedema. 

Rinse is ook landbouwer, wonende te Herbaijum. 

 

Generatie VI-6  

Kornelis Jans Sikkema, geboren 7 maart 1896 te Minnertsga als zoon van Jan en 

Gaatske. Hij trouwt als hij 26 jaar is te Barradeel op 1 juni 1922 met Martentje de 

Haan. Martentje is dan 25 jaar, geboren te Tzummarum als dochter van Reinder 

de Haan en Trijntje Marra. Beide wonen in Minnertsga. Kornelis is gardenier. Ze 

wonen o.a. in de Hegebuorren (nr12). Op 21 mei 1942 verhuizen ze naar de 

Lytsebuorren nr 7, waar zijn ouders eerst woonden). Kornelis overlijdt op 8 

november 1946 te Minnertsga, 50 jaar.  

Adv.: Heden overleed, na een langdurige ongesteldheid onze geliefde man en 

vader Kornelis J. Sikkema op den leeftijd van 50 jaar, na een gelukkige echtvereen., 

van bijna 25 jaar. M. Sikkema-de Haan, Jan, Tine, Minnertsga 8 november 1946 



Kinderen dus: 

1. Jan Sikkema. Hij trouwt met T. Tigchelaar. Ze krijgen op 4 februari 1956 een 

zoon, die ze Kornelis (Kor) noemen. Op 10 april 1961 (?) krijgen ze nog een 

dochtertje Trijntje. Ze wonen dan in de Havenstraat 12 te Minnertsga. In de jaren 

zestig verhuizen ze naar Balk.  

2. Tine Sikkema. Tine trouwt met Jan Heinsma. Ze gaan wonen op P.B. 

Winsemiusstrjitte nr 8, waar ze anno 2020 nog wonen. Kinderen: Siebe Heinsma 

en Martine Heinsma (kinderen wonen in Sint Anne). 

 

 Generatie VI-7 

Sjieuwke Jans Sikkema, geboren 27 mei 1897 te Minnertsga als dochter van Jan en 

Gaatske. Ze trouwt als ze 25 jaar is op 16 november 1922 te Barradeel met Lolke 

Sytsma. Lolke is 29 jaar, geboren te Beetgum als zoon van Jan Sytsma en Arjaantje 

de Jong. Lolke is handelsagent, wonende te Minnertsga.  

 

Generatie VI-9 

Gerrit Jans Sikkema, geboren op 4 oktober 1901 te Minnertsga als zoon van Jan 

en Gaatske. Hij trouwt als hij 25 jaar is op 12 mei 1927 te Barradeel met de 22-

jarige Tjitske Westra. Tjitske is geboren op 24 juli 1904 te Minnertsga als dochter 

van Ide Westra (landbouwer te Minnertsga, Haitsmaleane 4) en Aaltje Miedema. 

Gerrit is landbouwer, evenals zijn vader. Gerrit en Tjitske wonen eerst bij haar 

ouders in. Op 12 mei 1929 verhuizen ze iets zuidelijker, naar het zg Swarthûs, 

Beintewei 3 (afgebroken, achter Wassenaar). Gerrit overlijdt te Leeuwarden op 8 

juni 1940, 38 jaar. Kinderen: 

1. Jan Sikkema, geboren 14 februari 1928 te Minnertsga. 

2. Aaltje Sikkema. 

3. Ide Sikkema. 



Hoewel niet direct gerelateerd aan de Sikkema’s, toch horend bij Minnertsga. Iets 

over de ouders van Tjitske Westra. Zie bijlage. 

 

 

Generatie VI—12 

Klaaske Jans de Groot, geboren 1 maart 1907 te Minnertsga als dochter van Jan 

en Gaatske. Ze trouwt als ze 24 jaar is te Menaldumadeel  op 21 mei 1931 met 

Minne Kuperus. Minne is 27 jaar, geboren 18 mei 1904 te Berlikum als zoon van 

Dirk Kuperus en Trijntje Boersma. Minne is gardenier te Berlikum. Klaaske woont 

dan in Minnertsga.   

1. Gaatske Kuperus, geboren 15 juni 1932 te Berlikum. 

2. Dirk Kuperus, geboren 18 december 1933 te Berlikum. 

 

 

Bijlage: 

 

Tijdens de Patriottentijd en het vieren van hun hernieuwde vrijheid: 

Nadat op 16 februari 1795 op de grietenijrechtkamer te Oosterbierum de oude 

regeringsleden van Barradeel afgezet waren, kwam op 17 februari te Minnertsga 

een vrijcorps in de wapenen op het plein van burger B.D. van Sixma, waar de 

vrijheidsboom reeds gereed lag. “Hier vergaderden gelijktijdig 90 jonge dochteren 

in het wit, met driekleurige linten en ieder met een nationale roos of strik op de 

linkerborst. Van dit plein werd de boom door 16 jonge zonen der vrijheid 

gedragen, voorafgaand door een detachement gewapende burgers en gevolgd 

door verscheidene muzikanten met trom, violen en fluiten. Hierop volgde de 

maagden rij twee aan twee. Een tweede detachement gewapende burgers sloot 

de trein, marcheerde dus door het dorp tot de herberg en weder vandaar tot 

midden in de buren, alwaar reeds het gat gegraven was. De boom geplant zijnde 



werd door den burger Rintje Sikkes een snaphaan en degen gehangen onder den 

hoed, welke met een nationaal driekleurig lint versierd was, waaronder een 

evenaar verbeeldende de gerechtigheid, waarop dus de wapenen steunen en de 

vrijheid zich boven alle geweld verheft. Hierna werd door een burger A.A. Backer 

een aanspraak aan de gewapende burgers een verdere omstanders gedaan, 

waarop gulle eenvoudige vrolijkheid volgde, van zingen en dansen om de 

vrijheidsboom, genoegzaam door allen, die hier tegenwoordig waren, zijnde 

gewapende manschappen in een kring geschaard, en alle de maagden binnen 

denzelve rondom den boom. Dit vereeuwigt zijnde met een dikwijls herhaald 

hoezee vertrok de trein, waarna de maagdenrij enige verkwikkingen wierden 

aangeboden en in de herberg met koffie, eten en brandewijn onthaald, hebbende 

het Genootschap een tractement van bier en jenever, brengende den geheelen 

dag in vrolijkheid en gulle eensgezindheid door, tot allen ’s avonds 9 uur in vrede 

scheidden en ieder vergenoegd tot zijn woning terugkeerde.  

 

 

Volgens mij is de boom in het midden de Vrijheidsboom uit 1795, die er dus al 

meer dan 125 stond. Voor de Minnertsgaasters had die boom waarschijnlijk een 

meerwaarde want anders was deze al lang gerooid, zo midden op de hoofdweg.  



Ouderlijk gezin van Dirkje van der Ploeg, getrouwd met Eibert Kornelis Sikkema. 

Wybe Annes van der Ploeg, geboren 16 oktober 1818 te Holwerd als zoon van 

Anne Wybes van der Ploeg en Nynke Pieters Douma  trouwt als hij 23 jaar is op 21 

mei 1842 te Barradeel met Klaaske Gerlofs Elgersma. Klaaske is dan 24 jaar, 

geboren te Minnertsga als dochter van Gerlof Wouters Elgersma en Jetske Jans 

Schaaf. In de periode 1850 -1860 wonen ze op nummer 60. In onze tijd is dit 

Tsjillen 16 (fam. T. Binnema). Wybe is dan kooltjer. Klaaske overlijdt te 

Minnertsga op 1 februari 1884, 66 jaar. Wybe emigreert 2 mei 1887 van Barradeel 

naar USA. Zoon Jan gaat mee. Dochter Jetske is er al. Kinderen: 

1. Anne van der Ploeg, geboren 16 juli 1843 te Minnertsga. 

2. Jetkse van der Ploeg, geboren 20 juli 1845 te Minnertsga. Jetske trouwt met 

Pieter Terpstra.  

3. Nienke van der Ploeg, geboren 27 januari 1848 te Minnertsga. Nienke trouwt 

met Foeke Hannema. 

4. Dirkje van der Ploeg, geboren 2 december 1849 te Minnertsga. Dirkje trouwt 

met Eibert Kornelis Sikkema.  

5. Sjoukje van der Ploeg, geboren 5 december 1851 te Minnertsga. Sjoukje trouwt 

met Jelte Visser, wonend te Parraga. 

6. Jan van der Ploeg, geboren 20 april 1861 te Minnertsga.  

Er zijn enige brieven bewaard gebleven uit die periode. Deze gaan indirect over de 

familie Sikkema. Het geeft een goed tijdsbeeld weer. Het was hier in Friesland een 

armoedige tijd. Er waren in verhouding veel emigranten uit Barradeel en Het 

Bildt. De emigranten probeerden in hun regelmatige schrijven de achterblijvers 

over te halen om daar te komen door te vemelden dat de levensomstandigheden 

in Amerika veel beter waren en dat ze zo werden gemist.  

 

 



Hieway, den 17 October 1888 

Zeer geliefde Broeder en Zuster en kinderen. Wij kregen juist uwe brief toen ik de 

cocolade klaar maakte. Jan en Klaske waren beide al bij ons. Jan en Wiebe hebben 

niet geweest want die wonen beide een heel end af. Ik stuurde Anne gisteren 

morgen al gou naar de postoffis om eens te zien als er ook een brief was maar 

neen. Toen kwam hij gisterenavond, dat was zoo mooi  als het kon he. Gij schrijft 

over Holland dat het er zoo akelig uitziet. Het is daar ook vast niet zo best want ik 

heb verleden donderdag even bij Eibert-Wiep geweest te eten en die hadden één 

van hun Jacob Haima van Wijnaldum kregen en in Augustus hij had nu 25 jaar 

boer geweest en Hein schrijft ook dat het nog nooit zo is geweest. Ik heb al 

gezegd, ik ben maar blijde dat wij hier zijn. Ik wou wel dat gij hier ook maar was, 

en als gij het dadelijk dan ook maar zoo goed trof dan wij. Want het leeft hier veel 

goedkoper dan bij uwe. En de verdiensten zijn hoger. Maar het is van zelf, het is 

eerst een hele onderneming want alles hier blijven laten en hier niets te hebben. 

Maar dat red hem dan alweer. Als men daar alles uit armoede verkopen moet, dat 

is ook niet alles. Het staat met ons nu goed. Wij hebben nu al twee koeien. Onze 

slagtkoe die loopt in het land, die heeft Zondag levend op de schaal geweest, die 

woog levend 1460 pond. Amerikaanse ponden, een pond is hier 4 ons en een half. 

Nu over het geloof. Gij had zulke aardige spreukjes in uw brieven. Dat men anders 

niet van u gewoon is. Wij verwachten Jantje van Hessel alle dagen. Die komt hier. 

Ja zij zal natuurlijk weer dienen. Wij denken mogelijk komt gij hier ook nog wel 

eens. Eiberts en Wiepkje die zijn zoo blijde als zij hier zijn. Wiepkje zegt ik kan nu 

mijne huishouding weer in orde krijgen, dat ik daar niet kon. Eibert is bij Pieter 

aan het werk. Ik denk van tot December. Dat is nog mooijer voor haar,  en de 

jongens verdienen allen drie geld. Eibert zegt ik wou wel gaarne weer naar 

Holland toe. Maar zij moesten ook geheel van onder er op. Ik denk Steffen 

Gerbrandi die zal wel bij u geweest zijn met het Prezentje van vader en Jan en van 

Pieter en van mij en met Klaske haar Portret. Wij hadden u anders al eerder 

geschreven maar wij wilden u daarmede verrassen. Wij zullen nu ook weer vaker 

schrijven. Maar ik heb het druk want ik ben Maandags altijd bij Klaske te 

wasschen. Klaske komt in November weer thuis en de jongens in december. Die 

zullen van de winter naar de school. Klaske niet naar school, Die leert en schrijft 



zoo goed Engels als Hollands. Nu scheid ik uit. Vader zal Zondag aan u schrijven. 

Die werkt bij Klaske haar boer. Groet al de bekenden van ons. O wij hebben nu 

zulke beste aardappels, voor 25 cent de bussel. Gegroet Jetske VD Ploeg. 

 

Hieway, den 21 October 1888 

Zeer geliefde kinders en kleinkinders. Wij hebben juist de brief ontvangen op den 

16 October op den gedenkdag van mijn verjaring. Dat was zoo mooi als het maar 

kon.Ik heb al in de loop van die week een brief verwacht want ik vertrouwde wel 

dat die dag niet ongemerkt bij u voorbij ging. Wij zijn hier ook allen nog goed 

gezond, behalve Pieter, die is heel verkouden. Wij zullen allen nog wel geleerden 

worden want Klaske en ik werken bij een advokaat. Jan Wiebes bij de 

Burgemeester.  J.T bij de Notaris en W.T bij een schoolmeester  dus dat staat er 

glad voor, niet waar. Het staat er bij u voor zeker heel slecht voor. De minste al 

die boeren uit Holland en de Couranten berigten ons allen gelijk groot Ellende. Ik 

heb vergeten er bij te schrijven dat onze basen alllen ook boer zijn. Dat is hier wat 

anders als bij u. Ik kan mij zelf haast niet begrijpen dat ik nog zoo goed werken 

kan. Want ik heb laatst met een Jongeman aan het aardappelen dollen geweest 

en die kon mij niet vooruit komen en ik had nergens last van. Ik ben zoo gezond 

en wel als het maar kan. De Amerikaansch kunnen haar niet begrijpen dat ik zoo 

arbeider kan zijn en dat ik nog zoo kan werken. Wat gelukkig, niet waar. Gij 

schrijft dat gij ook wel genegen zijt om hier te komen. Dat doet mij nog meer 

verlangen naar u allen. Want het is hier wel beter dan bij u. Het leeft hier veel 

voordeliger en men heeft hier geen belasting te betalen. ………. Het vriest hier ’s 

nachts al aardig en dan is het morgens koud. Hier zijn ook al plaatsen door 

sneeuw ingevallen en hagelstenen. Ik dank u voor de vilicietaasje met de 

vermeerdering van mijn jaren en wensch van harten dat het nog meer mag 

gebeuren en dan zou mijn wensch zijn dat gij daar bij tegenwoordig kunt zijn want 

het moet hier toch heen en wacht dan niet zoo lang dat gij daar eerst alles heb 

verspeeld. Want daar gaat het heen. Want daar bij u is met willen en oppassen 

geen houden aan. Want Nederland wordt door Amerika opgevreten want de 

landvreters nemen hoe langer hoe meer en de betaalder verminderen zoo 



doende hard voordeel. Wacht niet te lang eer het te laat is. Nu sluit ik voor dit 

part. Zijt van ons allen gegroet en groet ook bij gelegenheid allen van mij en 

inzonderheid van Uwe liefhebbende Vader Wijbe A. VD Ploeg.  

 

Midway La Crosse Contij, Wisconsin, 4 november 1888 

Waarde familie, dat ik heden de pen vat te schrijven zal u wel aangenaam zijn. 

Zoo ik uit uw brief vernomen heb dat het er bij u niet zoo rooskleurig uitziet, was 

mij niet plesierig. Zoo dat doch de toestanden bij u onhoudbaar zijn als nog nooit 

te voren, dat ik uw vertrek wel aanraad. Om reden dat het hier zeer gemakkelijk 

leeft en er hooge verdiensten zijn.  Voor wie hier werkt kan hier onbezorgd leven 

en hoeft niet bang te wezen voor de toekomst. Men ziet hier geen deurwaarders 

met boeken. ….… Zoo is Berber Blanksma hier nu ook . De man zit niet veel bij, het 

is een droomer, zoo gij ook wel weet. Maar hij is hier al klaar, de jongens 

verdienen wat en hij verdient goed. Zoo zou ik gaarne willen dat wij u ook zagen 

ik deze Contij…..(enzovoort) (Jetske weer?) 

 

Deel brief van zoon Jan: 

Gisteren hebben vader, Pieter en ik naar La Crosse weest waar wij ons eed 

moesten afleggen om reden dat wij ons als burger van Amerika lieten inschrijven. 

Dan krijgt men een groot gezegeld papier van de staat dat kost een dollar maar 

wij hadden het nu voor niets om reden dat het heden stemming voor de 

President is en mits dat wij een jaar in deze Contij zijn weest en dat was 

gisteren…..enz. (daarna wordt nog verhaalt dat een president veel beter is dan 

een duur koningshuis). J.W. vd Ploeg.  (zoon Jan). 

 



 

 

 

Kruidenierszaak Van Dijk, Meinardswei 50 
 

Gegevens overgenomen zoals ze staan in de brief van Woutrineke van der Mei – van Dijk, 

Gytsjerk.Eerst informatie over het familiebedrijf en daarna haar eigen herinneringen hieraan. 

De kruidenierszaak was een echt familiebedrijf, dat alleen door de vrouwen werd 

gerund. De echtgenoten hadden andere bezigheden. De winkel moet rond 1900 

begonnen zijn door mijn overgrootmoeder (beppe) Dirkje van der Wal – Sikkema 

en daarna overgenomen door haar dochter (mijn beppe dus) Trijntje Hijlkema – 

van der Wal in 1916, die daarvoor met haar man Wouter Hijlkema steenkolen 

vervoerden. Het gezin woonde op een vrachtschip. In 1916 gingen ze aan de vaste 

wal wonen op het adres Meinardswei 50.  

In 1931 is de winkel overgenomen door Klaske van Dijk – Hijlkema, geboren 1906, 

nadat ze getrouwd was met mijn vader Rintje van Dijk. Ze kregen samen zes 

kinderen. In 1956 is de winkel gerenoveerd met onder andere een groter 

etalageraam, zoals de foto laat zien. Helaas overleed mijn moeder in oktober 

1966. Mijn zus Elly van Dijk heeft de winkel nog gerund tot 1971. Daarna is de 

winkel opgehouden te bestaan. 

 

 



 

 

Nog even terugkomend op het jaar 1956. Daar kan ik me het één en ander nog 

van herinneren. Ik haalde dan persoonlijk de boodschapbriefjes op bij de klanten 

vandaan, maakte dit in de winkel klaar en bezorgde de boodschappen dan op de 

fiets. Ik was toen ongeveer 15 jaar. Mijn zus Sietske deed dit werk ook wel. Dit 

deden we voor de klanten die slecht ter been waren of niet van huis konden. In 

ongeveer 1965 is deze dienstverlening gestaakt. De mensen werden natuurlijk 

veel mobieler. Tot de jaren zestig werden er ook nog veel artikelen los verkocht 

zoals suiker – vermicelli – bonen – erwten – rijst. Dit werd dus allemaal 

afgewogen, wat veel tijd kostte, maar mijn moeder had dan altijd wel tijd voor 

een praatje en problemen werden soms ook opgelost achter de toonbank. Verder 

verkochten we snoepgoed, schoonmaakartikelen en diverse soorten heerlijke 

kaas, ook lichte wijnen zoals “Samos van het eiland” en Schilletjeswijn, echt iets 

van de vijftiger en zestiger jaren. 

 

 

 

 



Slagerij Van der Wal, Hege Buorren 8 

Gegevens uit een artikel van Gosse Vogel in Nijs van juni 1991 en uit eigen 

archief: 

Voor en na 1830 was dit pand eigenaar van Gosse P. Vogel en enige tijd na Gosse 

zijn zoon Jelle Vogel. Ze waren grofsmid. In april 1845 werd het pand gekocht 

door Herre Gerbens Faber en kocht zijn zoon Pier Faber hier te wonen, die ook 

nog grofsmid is. Op 12 mei 1852 werd de smederij voortgezet door Hendrik 

Kramer uit Makkum. Zeven jaar later, op 12 mei 1859, kwam Murk Rienks Bouma 

(grofsmid) hier te wonen met zijn vrouw en zes kinderen. Ze kwamen uit Ried. 

Hoelang het gezin hier na 1860 heeft gewoond weet ik niet maar op 28 december 

1876 werd Eelke Jacobs van der Kam eigenaar en werd het waarschijnlijk rond 

deze tijd een slagerij. Op 19 september 1887 werd de zaak overgenomen door Jan 

Drayer. In oktober 1899 werd Dirk Alefs van der Wal eigenaar. Dirk staat naast zijn 

beroep als slager nog te boek als koopman. Ook was hij nog landbouwer en had 

zijn landbouwgereedschap in het pand met nummer 161. Dit was een pakhuis en 

hoorde niet bij zijn eigen woning (nummer 151). Dirk verkoopt op 8 december 

1943 het pand aan zijn zonen Eibert en Alef. In 1947 wordt al het gereedschap 

ondergebracht in het pand aan de Hege Buorren nummer 8 (nummer 151 tot 

1953). De gebeurtenis, die een eind maakte aan deze slagerij, was dat Eibert van 

der Wal van de zolder viel, met zijn hoofd op de vloer. Hij werd naar het 

ziekenhuis vervoerd, waar hij enige tijd later, op 16 november 1960, overleed. Hij 

was toen 58 jaar. Alef zet de slagerij nog enige weken voort met hulp van zijn 

"oomzegger" Gjalt Bloembergen. Hij bleef tot 1965 in dit pand wonen. In het 

najaar van 1964 kocht hij de woning aan de Hermanawei nummer 9 (nu Piet en 

Anneke Muller). Nadat deze woning verbouwd is door timmerbedrijf 

Bloembergen verhuist Alef in het voorjaar van 1965 naar dit adres en werd het 

pand aan de Hege Buorren verkocht aan de familie Sjoerd Wiersma, die er een 

zuivelwinkel in begon.    

 



 

Timmer- en Aannemersbedrijf Bloembergen, o.a. Hermanawei 13 

 

Gegevens mondeling aangeleverd door Gjalt Bloembergen, Sint Annaparochie 

Gjalt Bloembergen, “pake” van bovengenoemde Gjalt, had met zijn broers een 

timmerbedrijf in de “Wouden”. Toen ze een opdracht kregen in Tzummarum, 

besloot Gjalt in deze omgeving te blijven en vestigde zich in de Mieden, aan de 

westkant van Minnertsga. Hij begon op 1 mei 1911 een timmerbedrijf in 

Minnertsga en werkte erbij als weger bij de laad- en losplaatsen in de “buorren” 

van Minnertsga. Na de verkoop van Groot Hermana en daardoor het uitéénvallen 

van de percelen van deze boerderij, besloot Gjalt rond 1911 een laag stuk grond 

te kopen vlakbij de ingang van boerderij Groot Hermana. Hij hoogde de grond op 

met onder andere stobben, die uit Leeuwarden vandaan kwamen. Hierop bouwde 

hij een woonhuis met werkplaats. Dit was het eerste huis dat op die streek na de 

verkoop van Groot Hermana werd gebouwd. Later volgde de rest. Eerst ten 

westen en daarna ten oosten en zuiden hiervan. De singel van Groot Hermana 

liep eerst nog langs de noordzijde van dit huis. Achteraf gezien was de ophoging 

met deze stobben niet zo’n succes want in latere tijd kregen de bewoners 

hierdoor last van zwamvorming zodat het hout in het onderste gedeelte van het 

huis verrotte. 

 

Gjalt Bloembergen met zijn vrouw en kinderen Roel en Rinske aan de 

Hermanawei, rond 1912 

 



Zijn zoon Roel hielp mee in het bedrijf en nam in 1929 de zaak van zijn vader over. 

Roel verhuisde per 12 mei 1929 naar de Hermanawei 13, vanaf de Skoalstrjitte 10. 

Zijn vader komt in zijn huis wonen op de Skoalstrjitte 10 (nu Rients van Wier).  

In 1961 runde Roel samen met zijn zoon Gjalt het bedrijf. In die 10 jaar daarvoor 

werd voor de Woningstichting al vele huizen gebouwd en ook daarna zette dit 

door met de bouw van de huizen in de P.B. Winsemiusstrjitte en de Collot 

d’Escurystrjitte (rond 1965) en daarna de huizen in de Vikarijbuorren en De Kamp 

met vlak daarvoor in 1976 de koopwoningen aan de westkant van de Tilledyk. De 

winstgevendheid van de bouw voor de Woningstichting was niet erg hoog maar 

dit werd gecompenseerd doordat Gjalt zoveel mogelijk huizen voor de winter 

wind- en waterdicht bouwde en deze in de normaal rustige winterperiode dan 

aftimmerde zodat ze dan ook nog werk hadden.  

In het voorjaar van 1963 vond een grote verbouwing plaats aan de Hermanawei 

13. Het woonhuis werd verhoogd en de werkplaats opnieuw opgebouwd. Een 

tegenvaller was dat de muur van de werkplaats tijdens de bouw een keer 

omwaaide door een storm. Dit gebeurde op een zondag zodat ze niet bezig waren 

met de bouw.  

 

Rechts de woning met timmerwerkplaats aan de Hermanawei rond  

1960 dus voor de grote verbouwing in 1963, waarbij o.a  de woning 

werd verhoogd. 



In 1965 werd Gjalt Bloembergen, samen met zijn vrouw Neeltsje, eigenaar van 

het bedrijf. Op 2 januari 1968 werd het bedrijf veranderd in een N.V., zodat bij 

een eventueel faillissement de privé-eigendommen niet zouden worden 

verbeurd. Gelukkig heeft dit niet plaatsgevonden. Datzelfde jaar werd het pand 

aan de Meinardswei 38 gekocht. Voor 1960 was hierin de timmerzaak en 

wagenmakerij van de familie Helder gevestigd. Dit pand was in handen van de 

strijkgeldschrijvers Leendert Bekius en Uilke Fortuin. Er werd gezegd dat, als Gjalt 

niet zou toehappen, het pand aan een ander zou worden verkocht. Gjalt besloot 

het pand te kopen en vestigde hierin de werkplaats en een winkel o.a. in DHZ-

artikelen. Soms was de aanlevering van hout op vrachtwagens qua ruimte een 

probleem omdat gelost werd bij een bushalte. De buschauffeurs maakten hier 

geen probleem van, ook al omdat ze wisten dat ze tijdens de stop welkom waren 

in de werkplaats voor een praatje en een bakje koffie. Ze maakten hier dan ook 

geregeld gebruik van. Op 6 september 1972 werd de NV veranderd in een BV.  

In 1979 werd het pand aan de Meinardswei nummer 38 verkocht. De overdracht 

tussen de verkoper (Bloembergen) en de koper (fa. Bosma uit Sint Anne) vond 

plaats op 23 oktober 1979. Het jaar daarvoor werd in het najaar een gedeelte van 

de ZPC-loods aan de Stasjonstrjitte verkocht door de ZPC aan het bouwbedrijf 

Bloembergen en het andere gedeelte aan Sipke Wiersma uit Minnertsga. De 

uiterlijke leveringsdatum werd gesteld op 1 januari 1979. De werkplaats en winkel 

werd hierheen verplaatst. Ook werd in augustus 1979 hun woonhuis met loods 

aan de Hermanawei 13 verkocht aan de gemeente Barradeel. De familie 

Bloembergen had een huis gebouwd aan de Scheltingawei gebouwd, waar ze nog 

meer dan 24 jaar hebben gewoond, voordat ze naar Sint Annaparochie 

vertrokken. Hier wonen ze nu nog. 

De BV werd op 19 december 1991 verkocht en heeft dus meer dan 80 jaar een 

bestaan gekend in Minnertsga. 

De ambachtslieden, die verscheidene jaren bij dit Bouwbedrijf hebben gewerkt 

zijn, onder andere: bij Roel Bloembergen: W. Boomsma, Jac. W. Haagsma, Jan H. 

Dijkstra, T. Terpstra, H. Woutstra. Bij Gjalt Bloembergen: L. Schiphof, Jac. Stapert, 

Jan Holwerda, Jan Plat, N. Sinnema, G. Jensma, D. Binnema, A. Posthumus, Jan 



Posthumus, P. Vis, Cees Bruinsma, T. Boomsma, P. Ennema, J. Groeneveld, Jan 

Jeltema. 

 

17 mei 1961  

 
 

Leeuwarden – In huize “Francina” aan de mr. P.J. Troelstraweg is het vandaag 

feest: Ide Westra (89 jaar) en Aeltsje Miedema (87 jaar) zijn 65 jaar getrouwd. 

Vanmorgen vroeg werd er al een bloemstuk van het gemeentebestuur bezorgd en 

spoedig zat het echtpaar midden in de bloemetjes. Daar de heer Westra vroeger 

in Minnertsga een boerderij had – nu wonen ze al 25 jaar in Leeuwarden – is hij 

zeer gesteld op het stukje grond achter huis, waar hij naar hartelust kan tuinieren. 

Alles ziet er dan ook netjes uit. Mevrouw Westra heeft haar hart aan handwerken 

verpand en de keurig gehaakte gordijntjes tonen dat zij de kunst verstaat. 

Mejuffrouw Aukje Westra, die onderwijzeres is en bij haar ouders woont, merkte 

op dat haar vader en moeder de huishouding nog best aankunnen. “Ik heb nog 

nooit meegemaakt dat er ’s middags geen eten op tafel stond”, zei ze. Beide 

oudjes kijken geregeld naar de televisie, vooral journaal en het agrarisch nieuws 

stellen zij op prijs. Voor hen is de hoge leeftijd – zij zijn allebei op 4 maart jarig 

geweest – dan ook geen belemmering om van het leven te genieten. Vijf kinderen 

heeft het echtpaar en wanneer men dan alle andere familieleden en kennissen 

hierbij optelt, staat het vast, dat het vandaag zeer druk zal worden op de mr. P.J. 

Troelstraweg.  In mei 1971 haalden ze de krant weer omdat ze toen 75 jaar waren 

getrouwd. 


