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VOORWOORD 

Dit jaar ben ik bezig met het sneupen naar geslachten, die rond 1800 in Minnertsga woonden 
veelal anno 2020 nog (zie minnertsgavroeger.nl/archief/bibliotheek. Vanaf 2 september ben ik 
bezig geweest met deel 27 hiervan. Dit betreft het geslacht (skaai) Winsemius. Toen ik al ver 
gevorderd was kwam ik via oudbarradeel.nl erachter dat er al een uitgebreid familieboek over 
is (www.winsemius.com). Dit is en wordt opgesteld door Pieter Winsemius, terwijl zijn pake 
Pieter Bernardus Winsemius en zijn vader Albert ook al veel hadden uitgezocht over dit 
geslacht. Ik heb bewust hier (bijna) niks van overgenomen en heb me beperkt tot mijn eigen 
bevindingen. Wel heb ik Pieter gevraagd of mijn aanname over de verklaring van de naam 
Winsemius klopte. Ik stelde dat de naam kwam van het feit dat de voorouders uit Winsum 
kwamen met Latijnse achtervoegsel, zoals wel vaker voorkwam als de kinderen gingen studeren 
aan een universiteit (Latijnse). Pieter Winsemius kwam met de volgende mail: 

“Hallo Dooitze, Winsemius klopt: gelukkig (vond mijn pake) uit het Friese Winsum. Ik geloof 
eigenlijk niet dat ze er ooit hebben gewoond. Ze kwamen uit het nabijgelegen Hitzum. 
Waarschijnlijk kregen onze oudste voorvaderen-met-naam een beurs, die betaald werd uit de 
opbrengsten van het klooster en land nabij Winsum.” 

Bij het uitzoeken van de geslachten neem ik ook vaak de vrouwelijke lijn mee, als ze maar 
blijven wonen in Minnertsga en omstreken. De afstamming is genetisch gezien hetzelfde. Ik 
maakte ook veel gebruik van mijn samengestelde boekwerkjes over hun huisvesting in de 
periode 1810 tot 1860 zodat ik vermeld, waar ze hebben gewoond in Minnertsga. Schrikbarend 
en ellendig is de grote kindersterfte, vooral bij de kleinkinderen (zelfde naam) van Albert en 
Janke.  

Hopelijk zijn sommige gedeelten niet te persoonlijk. Als ik het kan vinden, kan een ander het 
ook en vind ik het openbaar. 

Bronnen: allefriezen.nl; cbg.nl; minnertsgavroeger.nl; door mij samengestelde boekwerkjes, 
advertenties. 

Dank aan Pieter Winsemius voor enige verklaringen en bevestigingen en voor het digitaal 
toesturen van hun familieboek Winsemius. Hierin zijn ook veel foto’s te vinden over deze 
familie. Ook beeldmateriaal op minnertsgavroeger.nl. 

In mijn nawoord een verrassend slot. 

 

Dooitze Zwart, 15 september 2020, 7.17 uur, Leeuwarden. 



Generatie I 

Albert Winsemius, geboren 21 januari 1725 te Beetsterzwaag. Hij trouwt met 
Angenietje Bernardus van Gelder. Angenietje is geboren op 5 april 1728. Ze was al 
jong weduwe want ze was kort daarvoor in februari of begin maart (attestatie 23 
februari 1749) getrouwd in Workum met Hendrik Pytters. Dit huwelijk was van 
korte duur, door het overlijden van Hendrik. Door het dagboek van Albert, dat hij 
bijhield in Gaast en Firdgum  en gepubliceerd is door P.B. Winsemius in 1968 
(oktober 1968 laatste deel) in de krant Barradiel Meiinoar Ien (zie achterin) weet 
ik dat Albert (roepnaam Bart) geboren is in Beetsterzwaag en dorpsrechter en 
schooldienaar is geweest. In 1749 staat hij in de Quotisatiekohieren als gering 
(betrekkelijk arm) vrijgesel en heeft een vermogen van 100 Car. guldens. Hij moet 
ruim 17 Car. guldens belasting betalen. Hij woonde dus al zelfstandig. Vanaf zijn 
22ste jaar van 1747 tot 1766 oefende hij zijn beroep uit te Gaast en Ferwoude en 
daarna van 1766 tot 1782 (zijn overlijdensjaar) in Firdgum.  Met attestatie komen 
zij binnen in Firdgum op 8 mei 1766. Zijn voornaam wordt dan geschreven als 
Albartus (vandaar dus zijn roepnaam Bart).  

Aan de naam van zijn zoon zou je zeggen dat de naam van de vader van Bart 
Pierius is, maar in het artikel noemt Pieter B. Winsemius de  vader van Bart 
“Wieger”. Het kan zijn dat dit de Wigerus Winsemius is, die op 1 maart 1716 
belijdenis doet te Beetsterzwaag. Deze Wieger is dan procureur-postulant.  Ook 
noemt Pieter zijn oerpake Petrus. Misschien de Petrus , die in september 1694, 
wonende te Heerenveen trouwt met Aafke Symerij, geboren in Leeuwarden. Deze 
Petrus is procureur en fiscaal van Weststellingwerf. Al met al voor mij niet geheel 
zeker.  

Enige dagen voor het voltooien van dit document bleken mijn aannames goed. Het 
bleek dat er al heel wat uitgezocht en genoteerd was over dit geslacht. Dit is te 
lezen op www.winsemius.com en is opgesteld door Pieter Winsemius, geboren 
1942. Zijn pake Pieter en vader Albert zijn hier ook lang mee bezig geweest. Er is 
hierover dus heel wat afgepraat in de familie. Ik maak bewust geen gebruik van 
deze gegevens en hou me bij mijn eigen archief en sneupwerk. 

 



Angenietje overlijdt in 1768, ongeveer 40 jaar. Albert hertrouwt  op 1 september 
1771 te Firdgum met Tytie Melis van Hoorn. Tytie woont in Franeker. Zij komt met 
attestatie vanuit Franeker op 21 augustus 1772 (staat er) naar Firdgum. Albert 
overlijdt in 1782 te Firdgum, 57 jaar. Tytie woont daarna in Minnertsga. In het 
lidmatenregister staat dat ze er 18 mei 1794 is ingekomen vanuit Firdgum. Ze 
vertrekt 23 augustus 1801 naar Tzummarum en gaat op 20 juli 1804 in Ried 
wonen. Kinderen Bart en Angenietje: 

II-1 Aaltje Albartus Winsemius, gedoopt op 8 mei 1752 te Ferwoude (vader is 
schoolmeester in Ferwoude). 

II-2 Yebeltje Albartus Winsemius, gedoopt 31 augustus 1760 te Ferwoude. (Vader 
Bart is schoolmeester in Ferwoude). 

II-3 Pierius Albartus Winsemius, gedoopt (of geboren) 1 mei 1761 te Gaast. Jong 
overleden. 

II-4 Johanna Albartus Winsemius, gedoopt 14 april 1765 te Ferwoude.  

II-5 Pierius Albartus Winsemius, geboren rond 1767 (volgens overlijdenakte) te 
Firdgum. 

(Eerst kon ik de oudste vier kinderen niet vinden in de kerkboeken (II-5 helemaal 
niet als kind) maar die stonden vermeld bij de vader Bart Winsemius. 

 

Generatie II-5 

Pierius Alberts Winsemius, geboren in 1767 te Firdgum als zoon van Albert en 
Angenietje. Zijn moeder heeft hij niet gekend want die overleed toen Pierius 1 
jaar was. Zijn vader overlijdt als Pierius 15 jaar is. Hij trouwt als hij ongeveer 23 
jaar is in de NH-kerk te Tzummarum op 16 mei 1790 met Janke Alberts. Janke is 
gedoopt op 28 december 1765 te Sexbierum als dochter van Albert Heins en 
Grietje Jans. In 1811 laat Pierius zijn familienaam Winsemius bevestigen (want 
Winsemius was al in gebruik in de familie). Hij woont dan in Minnertsga. De naam 
van zijn vader wordt dan ook weer geschreven als Albartus. Pierius is arbeider. In 



1817 is Pierius marskramer. Later ook koopman. Janke overlijdt op 1 augustus 
1817, 52 jaar te Firdgum. Ze is dan arbeidster in Firdgum. Ze maakt nog mee dat 
haar dochter Grietje als ongehuwde moeder een dochtertje kreeg, wat in die tijd 
niet echt normaal was. Pierius woont tijdens het hertrouwen van zijn zoon Albert 
in 1831 in Tzummarum en is dan koopman. Pierius overlijdt op 19 maart 1834 te 
Minnertsga (huisnummer 34, zie kaartje achterin), 67 jaar. Nummer 34 was het 
huis, dat op 17 maart 1994 is afgebrand en gesloopt, Hegebuorren 39, laatste 
bewoners de familie Winkel. Dit huis stond recht tegenover de ingang van De 
Kamp. Het kan ook zijn dat dit huis op de plaats stond van nummer 34, want dat 
was in de tijd van Pierius een dubbele woning (zie kaartje). Later ook was er voor 
de Hegebuorren een bekende plek weg gelegd om er te wonen voor zijn nazaten. 
Kinderen: 

III-1 Albert Pierius Winsemius, geboren 4 maart 1791 te Tzummarum. Zie verder. 

III-2 Grietje Pierius Winsemius, geboren 22 december 1792 te Tzummarum. 
Grietje trouwt als ze 24 jaar is op 26 maart 1817 te Barradeel met Hans Meinderts 
de Haan. Hans is 19 jaar, geboren te Tzummarum als zoon van Meindert Hanses 
de Haan en Simkje Ennes. Hans is boerenknecht te Firdgum. Waarschijnlijk bij zijn 
vader, die boer is onder Firdgum. Pierius is dan marskramer, wonende onder 
Firdgum. Voor hun trouwen krijgt Grietje een dochtertje: Tettje de Haan, geboren 
10 februari 1817. Hans erkent tijdens hun trouwen de vader te zijn. Hierna nog 3 
kinderen. Hans overlijdt op 17 juli 1824 te Firdgum, 27 jaar. 

III-3 Angenietje Pierius Winsemius, geboren 12 juni 1795 te Tzummarum. Ze 
trouwt als ze 20 jaar is te Barradeel op 19 mei 1816 met Jan Alberts Wolvendijk. 
Jan is 26 jaar, geboren te Tzummarum als zoon van Albert Jans Wolvendijk en 
Antje Johannes. Jan is arbeider te Tzummarum. Zijn vader is dijkwerker. 
Angenietje is dienstmeid te Firdgum. Angenietje overlijdt te Firdgum, 
huisnummer 10 (hetzelfde huis, waarin haar moeder in 1817 is overleden). 
Daarvoor hebben ze ook in Tzummarum gewoond. Ze krijgen 6 kinderen. 

III-4 Sjoukje Pierius Winsemius, geboren 27 maart 1797 te Tzummarum. Ze trouwt 
als ze 26 jaar is op 28 maart 1824 op Het Bildt met Kornelis Gerrits Visser. Kornelis 
is 27 jaar, geboren te Tzummarum als zoon van Gerrit Cornelis Visser en Fokeltje 



Ripperts de Vries. Kornelis is werkman te Sint Jacob. Sjoukje is daar werkvrouw. 
Haar vader Pierius is koopman te Firdgum. Ze krijgen 10 kinderen, waarvan 1 
levenloos geboren. Ze wonen eerst op Het Bildt maar al vlot verhuizen ze naar 
Tzummarum. Sjoukje overlijdt op 20 maart 1877 te Tzummarum, 79 jaar.  

III-5 Hein Pierius Winsemius, geboren 8 maart 1799 te Oosterbierum. Overleden 
voor 1811. 

III-6 Trijntje Pierius Winsemius, geboren 14 augustus 1801 te Firdgum. Trijntje 
overlijdt op 28 augustus 1817 te Firdgum, 14 jaar (staat er). 

III-7 Bernardus Pierius Winsemius, geboren 22 juli 1804 te Firdgum. Verder niks te 
vinden. Overleden voor 1811? 

III-8 Jan Pierius Winsemius, geboren 9 juli 1807 te Tzummarum. Zie verder.   

III-9 Johannes Pierius Winsemius, geboren 16 juni 1811 te Firdgum. Zie verder. 

 

Generatie III-1 

Albert Pierius Winsemius, geboren 4 maart 1791 te Tzummarum als zoon van 
Pierius en Janke. Hij trouwt als hij 23 jaar is op 14 mei 1814 op Het Bildt met 
Taetske Thomas State. Taetske is 20 jaar, geboren 13 augustus 1793 onder de 
klokslag van Leeuwarden als dochter van Thomas Johannes en Aukje Wybrens. 
Albert is boerenknecht te Sint Jacob. Zijn ouders wonen in Minnertsga. Taetske is 
boerenmeid te Sint Jacob. Haar ouders wonen dan in Stiens. Rond 1816 is Albert 
koopman. Taetske overlijdt op 7 januari 1830 te Sint Jacob, na een zware 
bevalling, 36 jaar. Albert hertrouwt (moet?) als hij 39 jaar is op 7 januari 1831 op 
Het Bildt met Antje Pieters Veersma, precies een jaar na het overlijden van zijn 
eerste vrouw. Langer wilden (of konden) ze niet wachten. Verreweg de meesten 
trouwden in of rond de maand Mei. Antje is dan 25 jaar, geboren te Tzummarum 
als dochter van Pieter Romkes Veersma en Wytske Jans van Asperen. Albert is 
werkman en Antje is wees en werkvrouw. Beide te Sint Jacob. Zijn vader Pierius is 
koopman, wonende te Tzummarum. Tot en met 1831 wonen ze in Sint Jacob. 
Daarna in Minnertsga. (zie bij overlijdens kinderen).  Ze behoorden bij de eerste 



groep Christelijk Afgescheiden, die later kerkten in de Tsjillen. Deze groep bestond 
uit 14 personen, zo staat in een rapport te lezen. Twee daarvan waren dus Albert 
en zijn vrouw Antje. Ze lieten op maandag 27 juni 1836, toen de bekende 
dominee van Velsen in Minnertsga preekte, in de dienst vanaf ’s avonds 8 uur 
twee van hun kinderen dopen (Trijntje en Janke?) in het huis van Feico de Valk 
(toen ouderling) op de Tsjillen (in 1832 woonde Feico op nummer 64, toen 2 van 
zijn kinderen overleden). Er werden nog vier kinderen gedoopt. De veldwachter 
moest er aan te pas komen want er mochten niet meer dan 19 personen 
aanwezig zijn maar tijdens de doopplechtigheid waren dit er veel meer. In 1836 
en na 1840 woonden Albert en Antje op nummer 36 (Hegebuorren 45, zie 
kaartje). Sowieso woonden ze in de periode van voor 1850 tot 1862 (wellicht zijn 
sterfhuis) op nummer 38 (Hegebuorren t.o. 36). Albert overlijdt op 24 november 
1863 te Minnertsga, 72 jaar. Antje overlijdt op 19 maart 1883 te Minnertsga, 78 
jaar. Kinderen Albert en Teatske: 

IV-1 Johannes Alberts Winsemius, geboren 1 april 1816 te Sint Jacob. Jong 
overleden.  

IV-2 Pierius Albert Winsemius, geboren 8 november 1817 te Sint Jacob. zie verder. 

IV-3 Johannes Alberts Winsemius, geboren 22 juni 1819 te Sint Jacob. zie verder. 

IV-4 Thomas Alberts Winsemius, geboren 27 februari 1821 te Sint Jacob. zie 
verder. 

IV-5 Janke Alberts Winsemius, geboren 7 juni 1822 te Sint Jacob. Janke overlijdt 
op 4 augustus 1822 te Sint Jacob, 2 maanden jong. 

IV-6 Janke Alberts Winsemius, geboren 7 maart 1824 te Sint Jacob. Ze overlijdt op 
9 maart 1824 te Sint Jacob, 2 dagen jong. 

IV-7 Janke Alberts Winsemius, geboren 2 april 1825 te Sint Jacob. Jong overleden. 

IV-8 Janke Alberts Winsemius, geboren 15 oktober1827 te Sint Jacob. Jong 
overleden. 



IV-9 Janke Alberts Winsemius, geboren 7 januari 1830 te Sint Jacob. Ze overlijdt 
na 6 uur te hebben geleefd. 

Kinderen van Albert en Antje: 

IV-10 Wietske Alberts Winsemius, geboren 4 augustus 1831 te Sint Jacob. Ze is 
arbeidster te Minnertsga. Wietske overlijdt op 25 februari 1852 te Minnertsga, 
huisnummer 71 (omgezet is dit Tilledyk 1, afgebroken in december 2000, laatste 
bewoners de fam. J.E. de Vries), 20 jaar jong. 

IV-11 Janke Alberts Winsemius, geboren 15 april 1833 te Minnertsga. Janke 
overlijdt op 7 juni 1837 te Minnertsga, huisnummer 50 (omgezet is dit ten zuiden 
van de Hervormde kerk, afgebroken in de jaren 50 om een doorgang te maken 
van de Havenstrjitte naar de Tsjerkestrjitte), 4 jaar jong.  

IV-12 Trijntje Alberts Winsemius, geboren 4 januari 1836 te Minnertsga. Trijntje 
overlijdt op 3 juni 1840 te Minnertsga, huisnummer 36 (omgezet is dit 
Hegebuorren 45), 4 jaar jong. 

IV-13 Pieter Alberts Winsemius, geboren 11 december 1838 te Minnertsga. zie 
verder. 

IV-14 Bernardus Albert Winsemius, geboren 29 januari 1843 te Minnertsga. zie 
verder. 

IV-15 Janke Alberts Winsemius, geboren 10 november 1847 te Minnertsga. Ze 
overlijdt op 11 juni 1870 te Minnertsga, 22 jaar. 

 

Generatie III-8 

Jan Pierius Winsemius, geboren 9 juli 1807 te Tzummarum als zoon van Pierius en 
Janke. Hij trouwt als hij 28 jaar is op 30 april 1836 te Barradeel met Leutske 
Fokkes Kooistra. Leutske is 29 jaar, geboren te Winsum (Fr.) als dochter van Fokke 
Harmens Kooistra en Douwtzen Stevens. Jan is boerenknecht te Firdgum. Hij heeft 
voldaan aan de wet op de Nationale Militie. Leutske is dienstmeid te Firdgum. 
Leutske overlijdt na de bevalling van hun eerste kind op 18 januari 1837 te 



Tzummarum, 2 dagen na haar kind, 29 jaar. Jan hertrouwt (moet) als hij 31 jaar is 
op 9 maart 1839 te Barradeel met Janke Douwes Adema. Janke is 27 jaar, geboren 
op 12 november 1811 te Tzummarum als dochter van Douwe Alberts Adema en 
Jetske Dirks Schepels. Jan overlijdt op 18 november 1868 te Tzummarum, 61 jaar. 
Janke overlijdt op 31 maart 1886 te Tzummarum, 74 jaar. Kinderen Jan en 
Leutske: 

IV-16 Doutzen Jans Winsemius, geboren 1 januari 1837 te Tzummarum. Doutzen 
overlijdt op 16 januari 1837 te Tzummarum, 15 dagen jong. 

Kinderen Jan en Janke: 

IV-17 Jetske Jans Winsemius, geboren 10 juni 1839 te Tzummarum. Jetske 
overlijdt op 20 maart 1840 te Tzummarum, 9 maanden jong. 

IV-18 Douwe Jans Winsemius, geboren 20 juni 1840 te Tzummarum. Zie verder. 

IV-18a Pierius Jans Winsemius, geboren 26 maart 1842 te Tzummarum. Pierius 
overlijdt op 10 juni 1842 te Tzummarum, 10 weken jong. 

IV-19 Albert Jans Winsemius, geboren 17 november 1844 te Tzummarum. Albert 
overlijdt op 16 december 1844 te Tzummarum, 4 weken jong. 

IV-20 Jetske Jans Winsemius, geboren 11 januari 1847 te Oosterbierum. Jetske 
overlijdt op 13 februari 1847 te Oosterbierum, 1 maand jong. 

IV-21 Albert Jans Winsemius, geboren 17 april 1849 te Tzummarum. Albert 
overlijdt op 23 november 1849 te Tzummarum, 7 maanden jong.  

 

Generatie III-9 

Johannes Pierius Winsemius, geboren 16 juni 1811 te Firdgum als zoon van Pierius 
en Janke. Hij trouwt (moet) als hij 25 jaar is op 12 november 1836 te Barradeel 
met Trijntje Botes Post. Trijntje is 20 jaar geboren te Oosterbierum als zoon van 
Bote Botes Post en Stijntje Sipkes Zijlstra. Ook Johannes heeft voldaan aan de Wet 
van de Nationale Militie maw hij heeft lang genoeg in dienst gezeten. Johannes is 



arbeider te Oosterbierum, waar Trijntje ook woont. Later ook kooltjer. Johannes 
overlijdt op 2 februari 1883 te Oosterbierum, na een lijden van 3 maanden. 
Trijntje overlijdt op 12 februari 1898 te Oosterbierum, 81 jaar. Kinderen: 

IV-22 Bote Johannes Winsemius, geboren 16 februari 1837 te Oosterbierum. Zie 
verder. 

IV-23 Stijntje Johannes Winsemius (tweeling), geboren 24 juni 1838 te 
Oosterbierum. Stijntje overlijdt op 12 juni 1839 te Oosterbierum, 11 maanden 
jong. 

IV-24 Janke Johannes Winsemius (tweeling), geboren 24 juni 1838 te 
Oosterbierum. Zie verder. 

IV-25 Stijntje Johannes Winsemius, geboren 20 januari 1840 te Oosterbierum. Zie 
verder. 

IV-26 Pierius Johannes Winsemius, geboren 25 maart 1842 te Oosterbierum. Hij 
overlijdt op 11 juli 1842 te Oosterbierum, 16 weken jong. 

IV-27 Grietje Johannes Winsemius, geboren 8 augustus 1843 te Oosterbierum. Zie 
verder. 

IV-28 Pier Johannes Winsemius, geboren 3 augustus 1845 te Oosterbierum. Hij 
overlijdt op 16 oktober 1845 te Oosterbierum, 2 maanden jong. 

IV-29 Antje Johannes Winsemius, geboren 10 januari 1847 te Oosterbierum. Zie 
verder. 

IV-30 Pier Johannes Winsemius, geboren 24 juli 1848 te Oosterbierum. Zie verder. 

IV-31 Jantje Johannes Winsemius, geboren 11 januari 1851 te Oosterbierum. 
Jantje overlijdt op 29 januari 1851 te Oosterbierum, 18 dagen jong. 

IV-32 Jeltje Johannes Winsemius, geboren 15 juli 1855  te Oosterbierum. Zie 
verder.  



IV-33 Hein Johannes Winsemius, geboren 25 maart 1859 te Oosterbierum. Hein 
overlijdt op 12 juni 1859 te Oosterbierum, 2 maanden jong. 

 

Generatie IV-2 

Pierius Albert Winsemius, geboren 8 november 1817 te Sint Jacob als zoon van 
Albert en Taetske. In 1830, als 12-jarige, woont hij al niet meer thuis maar is als 
boerenknecht inwonend bij Bauke Straatsma, die op nummer 109 (zie kaartje 
achterin) woont. Omgezet is dit de Gasthûspleats, die aan de Griene Dyk stond. 
Deze is afgebrand en afgebroken rond 1923 en stond achter de boerderij waar nu 
Klaas Evert Andringa woont (Hoarnestreek). De plek is nog wel goed te zien. 
(Pierius is in 1830 de enige Winsemius op het grondgebied van Minnertsga. Zijn 
ouders volgen een jaar later. Nu, in 2020 woont er weer één). Pierius trouwt als hij 
23 jaar is op 13 mei 1841 op Het Bildt met Wytske Jacobs van der Ley. Wytske is 
21 jaar, geboren te Sint Anne als dochter van Jacob Taekes van der Ley en Grietje 
Jans Post. Pierius is boerenknecht te Tzummarum. Wytske is werkmeid te Sint 
Anne. Ze wilden (ook) in de kerk worden getrouwd door dominee Postma. Dit 
mocht eigenlijk niet want ze waren beiden geen belijdend lid maar de kerkenraad 
gaf wel toestemming want Pierius wilde zich wel voorbereiden op de 
geloofsbelijdenis en beiden wandelden ‘volgens de leer van de kerk’. De 
voorzitter vroeg hen of ze bij de kerk wilden blijven en of ze van plan waren ‘in 
een nederigheid van klederdracht te trouwen’. Dit zullen Pierius en Wytske wel 
beaamt hebben.  Pierius overlijdt op 31 mei 1845 te Minnertsga, in een schip, 27 
jaar. Hierna verhuist Wietske weer naar Sint Anna met haar kind Grietje, dat even 
later ook overlijdt, zodat ze alleen achterblijft. Kinderen: 

V-1 Grietje Pierius Winsemius, geboren 5 maart 1842 te Minnertsga. Grietje 
overlijdt op 14 augustus 1844 te Minnertsga in een schip, 2 jaar jong. 

V-2 Albert Pierius Winsemius, geboren 1 januari 1844 te Minnertsga. Albert 
overlijdt op 30 maart 1844 te Minnertsga in een schip, 3 maanden jong. 

V-3 Grietje Pierius Winsemius, geboren 16 februari 1845 te Minnertsga. Ook deze 
Grietje overlijdt jong. Ze overlijdt op 14 januari 1846 te Sint Anna, 1 jaar jong.  



 

Perikelen over de vroege Christelijk Afgescheiden gemeente zijn te lezen in “De 
Afscheiding van 1834 in Friesland”, deel III, door Dr. J. Wesseling. Later staat zijn 
vader Albert P. Winsemius nog vermeld als oud-ouderling. 

 

Generatie IV-3 

Johannes Alberts Winsemius, geboren 22 juni 1819 te Sint Jacob als zoon van 
Albert en Taetske. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 21 oktober 1843  met Antje Ypes 
Kooistra. Antje is 25 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Ype Eeltjes 
Kooistra en Ybeltje Baukes. Johannes is arbeider te Minnertsga. Antje is naaister 
aldaar. Ze wonen eerst op nummer 65 (zg. Reahûs, hoek Tilledyk-Tsjillen), daarna 
(voor 1850 tot mei 1858)  op nummer 28, zie kaartje (omgezet stond dit huis in de 
Hegebuorren, waar lang de familie Rienik Post zijn winkel had. Rienik liet dit 
slopen in 1910 en bouwde daar zijn winkel en huis). Op 12 mei 1858 vertrekken ze 
met hun overgebleven dochtertje Ybeltje naar Sint Jacob. Dit voldeed zeker niet 
want na de zomer in oktober 1858 gaan ze weer naar Minnertsga en komen te 
wonen op nummer 124 (dit huis stond op het eind van de Moledyk, bij de 
opvaart, ten zuiden van de weg, zie kaartje achterin). Antje overlijdt op 6 oktober 
1874 te Minnertsga, 56 jaar. Johannes overlijdt op 5 oktober 1888 te Minnertsga, 
69 jaar. Kinderen: 

V-4 Albert Johannes Winsemius, geboren 7 juni 1844 te Minnertsga. Albert 
overlijdt op 14 september 1844 te Minnertsga (huisnummer 65), 14 weken jong. 

V-5 Albert Johannes Winsemius, geboren 20 november 1845 te Minnertsga. 
Albert overlijdt op 28 december 1845 te Minnertsga, 5 weken jong. Waarschijnlijk 
in de Hegebuorren want aangever van het overlijden was door Gosse Pieters 
Vogel, die grofsmid was in de Hegebuoren op nummer 41 (Hegebuorren 8). Toen 
was er nog burenplicht dus vaak (en verplicht) aangifte door de buren. 

V-6 Ype Johannes Winsemius, geboren 4 augustus 1848 te Minnertsga. Ype 
overlijdt op 15 augustus 1848 te Minnertsga, 10 dagen jong. 



V-7 Albert Johannes Winsemius, geboren 21 november 1849 te Minnertsga. 
Albert overlijdt op 15 augsutus 1850 te Minnertsga, 9 maanden jong. 

V-8 Albert Johannes Winsemius, geboren 20 april 1852 te Minnertsga. Albert 
overlijdt op 16 mei 1852 te Minnertsga, huisnummer 28, 26 dagen jong. 

V-9 Albert Johannes Winsemius, geboren 27 januari 1854 te Minnertsga. Albert 
overlijdt op 19 juli 1854 te Minnertsga, huisnummer 28, 5 maanden jong. 

V-10 Ybeltje Johannes Winsemius, geboren 27 april 1855 te Minnertsga. zie 
verder. 

V-11 Albert Johannes Winsemius, geboren op 22 december 1856 te Minnertsga. 
Hij overlijdt op 13 augustus 1857 te Minnertsga, huisnummer 113, 7 maanden. 

 

Generatie IV-4 

Thomas Alberts Winsemius, geboren 27 februari 1821 te Sint Jacob als zoon van 
Albert en Taetske. Hij trouwt als hij 26 jaar is op 8 mei 1847 te Barradeel met 
Antje Teunis Miersma. Antje is ook 26 jaar, geboren te Firdgum als dochter van 
Teunis Hettes Miersma en Sybrigje Franses Nieuwhof. T(h)omas is arbeider te 
Minnertsga. Antje woont in Tzummarum. Antje overlijdt op 16 september 1850 te 
Minnertsga, huisnummer 93, 29 jaar. Huisnummer 93 (zie kaartje) is omgezet het 
huis op de Koarnbeurs, op de plek waar nu Bote en Tjitske Posthumus wonen, 
Tilledyk 20a). Na het overlijden van Antje komt op 12 mei 1851 weduwe Uilkje bij 
hen wonen . Eerst als dienstmeid later als vrouw. Ze neemt haar 19-jarige zoon 
Klaas mee, die in 1851 tijdelijk in Hallum verblijft. Thomas hertrouwt dus als hij 30 
jaar is op 23 augustus 1851 te Barradeel met Uilkje Klases Terpstra. Uilkje is 43 
jaar, geboren te Ferwerd als dochter van Klaas Jelles Terpstra en Aaltje Sipke. 
Uilkje is dienstmeid te Minnertsga. Thomas en Uilkje verhuizen 12 mei 1852 naar 
Franeker. Uilkje overlijdt in januari 1864, waarna Tomas voor de derde keer 
trouwt en wel met weduwe Ytje Klimmerboom. In die tijd had Tomas een winkel 
in meubelen en aanverwante artikelen. Tomas overlijdt op 20 januari 1896 te 
Franeker, 74 jaar. Kinderen: 



V-12 Albert Tomas Winsemius, geboren 9 mei 1848 te Minnertsga. zie verder. 

V-13 Theunis Tomas Winsemius, geboren 11 januari 1850 te Minnertsga. Als hij 
voor de keuring moet voor militaire dienst woont hij in Franeker. Hij wordt 
vrijgesteld wegens broederdienst. Zijn beroep is boekdrukknecht. (Verder geen 
gegevens (kunnen vinden).  

(zie ook bij zoon Albert). 

 

Generatie IV-13 

Pieter Alberts Winsemius, geboren 11 december 1838 te Minnertsga als zoon van 
Albert en Antje. Hij trouwt als hij 22 jaar is op 18 mei 1861 te Barradeel met Antje 
Jans Helder, zijn buurmeisje. Antje is 21 jaar, geboren 15 november 1839 te 
Minnertsga als dochter van Jan Simons Helder en Mettje Jelles Walda. Pieter is 
arbeider te Minnertsga. Antje is arbeidster te Minnertsga. Haar vader Jan is daar 
wagenmaker, op nummer 39. Antje overlijdt op 18 januari 1864 te Minnertsga, 24 
jaar. Pieter hertrouwt als hij 27 jaar is op 19 mei 1866 te Barradeel met Akke Ates 
de Vries. Akke is 24 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Ate Sybrens de 
Vries en Antje Franses Tilstra. Beide wonen in Minnertsga. Pieter overlijdt op 19 
januari 1906 te Minnertsga, 67 jaar. Kinderen Pieter en Antje: 

V-14 Metje Pieters Winsemius, geboren 8 juli 1862 te Minnertsga. Ze trouwt als 
ze 26 jaar is op 13 oktober 1888 te Barradeel met Dirk Holwerda. Dirk is ook 26 
jaar, geboren te Marrum als zoon van Jan Sakes Holwerda en Maaike Dirks 
Fenstra. Allen wonen in Minnertsga. Metje overlijdt op 6 december 1889 te 
Minnertsga, 27 jaar. Dirk hertrouwt met Willemke Ypma. Dirk en Metje krijgen 
geen kinderen in die te korte periode, dat ze getrouwd zijn. 

Kinderen Pieter en Akke: 

V-15 Albert Pieters Winsemius, geboren 16 december 1866 te Minnertsga. Albert 
trouwt als hij 23 jaar is op 29 maart 1890 te Barradeel met Akke Haagsma. Akke is 
22 jaar, geboren te Tzummarum als dochter van Folkert Jacobs Haagsma en 



Trijntje Sydses Reversma. Albert is arbeider te Minnertsga. (verder niks kunnen 
vinden).  

V-16 Ate Pieters Winsemius, geboren 1 december 1869 te Minnertsga. Ate 
overlijdt te Minnertsga op 12 december 1877, 8 jaar jong. 

V-17 Bernardus Pieters Winsemius, geboren 25 juni 1873 te Minnertsga. zie 
verder. 

V-18 Antje Pieters Winsemius, geboren 7 maart 1876 te Minnertsga. Antje 
overlijdt op 4 december 1899 te Minnertsga, ongehuwd, 23 jaar. 

 

Generatie IV-14 

Bernardus Albert Winsemius, geboren 29 januari 1843 te Minnertsga als zoon van 
Albert en Antje. Hij trouwt als hij 28 jaar is op 18 mei 1871 te Barradeel met 
Dieuwke Jans Helder. Dieuwke was een zus van zijn vroegere schoonzus en ook 
nog z’n (vroeger?) buurmeisje. Zie ook drama achterin. Dieuwke is 24 jaar, 
geboren 3 mei 1847 te Minnertsga als dochter van Jan Simons Helder en Mettje 
Jelles Walda. Bernardus is miliciën bij de Infanterie, wonende in Minnertsga. 
Dieuwke woont ook in Minnertsga. Haar vader Jan is wagenmaker. Zie ook bij het 
Heldergeslacht op minnertsgavroeger.nl. Dieuwke Jans Helder overlijdt op 16 april 
1900. Ze is dan 52 jaar. Na het overlijden van Dieuwke blijven Bernardus en hun 
zoons Albert en Pieter nog in dit huis wonen.  Bernardus is venter van beroep. 
Albert trouwt en verhuist binnen Minnertsga. Op Alde Maije (12 mei) 1903 gaat 
Bernardus en zoon Pieter inwonen bij zijn dochter (en Pieter zijn zuster) Metje en 
haar gezin. Later (na juni 1905) vertrekt het gezin van Freerk en Metje en 
Bernardus Winsemius naar Oosterbierum. Pieter verhuist ook naar Oosterbierum 
maar gaat bij een ander gezin wonen. Albert Winsemius met vrouw Maaike Walda 
en hun zoon Bernardus vertrekken later (na maart 1906) ook naar Oosterbierum. 
Bernardus Winsemius overlijdt op 19 juli 1921 te Oosterbierum. Hij is dan 78 jaar. 
Ze worden begraven in Minnertsga. Kinderen: 



V-19 Jan Bernardus Winsemius, geboren 30 oktober 1871 te Minnertsga. zie 
verder 

V-20 Antje Bernardus Winsemius, geboren 7 november 1873 te Minnertsga. zie 
verder. 

V-21 Metje Bernardus Winsemius, geboren 1 februari 1876 te Minnertsga. zie 
verder. 

V-22 Albert Bernardus Winsemius, geboren 19 januari 1879 te Minnertsga. zie 
verder. 

V-23 Pieter Bernardus Winsemius, geboren 29 december 1883 te Minnertsga. zie 
verder. 

Zie ook Heldergeslacht. 

 

Generatie IV-19 

Douwe Jans Winsemius, geboren 20 juni 1840 te Tzummarum als zoon van Jan en 
Janke. Hij trouwt (moet) als hij 27 jaar is op 9 november 1867 te Barradeel met 
Sytske Jacobs van der Zee. Sytske is ook 27 jaar, geboren te Tzummarum als 
dochter van Jacob Heerkes van der Zee en Jantje Tjeerds Heeringa. Douwe is 
boerenknecht te Pietersbierum. Sytske is arbeidster te Oosterbierum. Haar vader 
is visser, wonende te Oosterbierum. Zijn ouders wonen in Oosterbierum. Douwe 
overlijdt op 28 oktober 1916 te Pietersbierum, 76 jaar. Kinderen: 

V-24 Janke Douwes Winsemius, geboren 13 januari 1868 te Pietersbierum. Ze 
wordt aangeven door haar pake Jan. Janke overlijdt op 12 augustus 1868 te 
Tzummarum, 6 maanden jong. 

V-25 Janke Douwes Winsemius, geboren 2 maart 1869 te Tzummarum. Janke 
overlijdt op 18 januari 1890 te Firdgum, 20 jaar jong. 

V-26 Jantje Douwes Winsemius, geboren 23 januari 1870 te Tzummarum. Jantje 
trouwt als ze 20 jaar is op 15 november 1890 te Barradeel met Tjeerd Zwager. 



Tjeerd is 27 jaar, geboren te Berlikum als zoon van Jan Ydes Zwager en Tietje Jans 
Bosma. Jantje overlijdt op 27 december 1944 te Leeuwarden, wonende te 
Firdgum, 74 jaar. 

V-27 Trijntje Douwes Winsemius, geboren 20 maart 1871 te Tzummarum. Trijntje 
overlijdt op 23 maart 1872 te Tzummarum, 1 jaar jong. 

V-28 Houkje Douwes Winsemius, geboren 13 februari 1872 te Tzummarum. 
Houkje overlijdt op 13 april 1872 te Tzummarum, 2 maanden jong. 

V-29 Jan Douwes Winsemius, geboren 21 maart 1873 te Tzummarum. Jan trouwt 
als hij 33 jaar is op 26 mei 1906 met Maaike Jager. Maaike is 26 jaar, geboren te 
Sexbierum als dochter van Gerben Jager en Tietje Grijpma. Jan is arbeider in 
Pietersbierum. Later gardenier. Maaike is dienstmeid in Sexbierum. Kinderen (tot 
1917): 

1. Tietje Winsemius, geboren 15 maart 1907 te Sexbierum. In 1988 en 1993 
woont ze in Wolvega. 

2. Douwe Winsemius, geboren 9 april 1908 te Sexbierum. Douwe trouwt met Tine 
van der Wal. Douwe overlijdt in Australië op 12 april 1988, 80 jaar.  

3. Sietske Winsemius, geboren 1 juni 1909 te Sexbierum. Ze trouwt met J. v.d. 
Burg. In 1988 wonen ze in Grand Rapids (USA). 

4. Antje Winsemius, geboren 12 november 1910 te Sexbierum. 

5. Janke Winsemius, geboren 23 juli 1912 te Sexbierum. Ze trouwt met de heer 
Smidts. Ze woont in 1988 in Leeuwarden. Janke overlijdt op 2 april 1993 te 
Leeuwarden. Kinderen:  

a. Anne Jan Smidt. Hij trouwt met Jannie Vos. Ze wonen in 1993 in Westervoort. 
Kinderen: Tina, Gerard, Paul en Ronald. 

b. Maaike Smidts. Ze trouwt met Evert Hofma. Ze wonen in 1993 in Aalsmeer. 
Kinderen: Janet, Menno en Ellen. 

c. Jan Douwe Smidts. Hij woont in 1993 in Leeuwarden.    



6. Trijntje Winsemius, geboren 24 februari 1914 te Sexbierum. Ze trouwt op 23 
mei 1915 met Jelle Pols. In 1995 vierden ze hun 60-jarige huwelijk. Ze wonen dan 
in Sexbierum (Frjensjerterein 10). Jelle overlijdt op 12 november 1996. Weduwe 
Trijntje volgt 10 dagen later op 22 november 1996 te Tzummarum, 82 jaar. 
Kinderen: Maaike Pols, Jikke Pols, Geert Pols, Tietie Pols, Tine Pols, Jan Pols. De 
kinderen wonen in 1996 in Franeker (Jikke, Geert en Jan), Schagen (Maaike), 
Leeuwarden (Tietie). Tine is dan al overleden te Sexbierum. 

   

7. Jantje Winsemius, geboren 10 februari 1916 te Sexbierum. 

(Nog een dochter (G. Winsemius), geboren na 1917, die trouwt met W. van 
Leeuwen en in 1988 en 1993 in IJmuiden woont) 

V-30 Trijntje Douwes Winsemius, geboren 6 maart 1874 te Tzummarum. Trijntje 
trouwt als ze 23 jaar is op 22 mei 1897 te Barradeel met Klaas Post. Klaas is ook 23 
jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Klaas Klases Post en Baukje Andries 
Bouma. Klaas is arbeider te Minnertsga. Trijntje is dienstmeid in Wijnaldum. Geen 
kinderen.  

V-31 Jacob Douwes Winsemius, geboren 18 januari 1876 te Tzummarum. 

 

Generatie IV-22 

Bote Johannes Winsemius, geboren 16 februari 1837 te Oosterbierum als zoon 
van Johannes en Trijntje. Hij overlijdt op 9 december 1909 te Doorwerth, 
wonende te Oosterbierum, 72 jaar. Hij trouwt als hij 30 jaar is op 18 mei 1867 te 
Barradeel met Klaaske Symons Dijkstra. Klaaske is 26 jaar, geboren te 
Oosterbierum als dochter van Symon Gerbens Dijkstra en Neeltje Pieters Statema. 
Bote is boerenknecht te Ried. Klaaske woont in Oosterbierum. Kinderen: 

V-32 Symon Botes Winsemius, geboren 2 maart 1869 te Oosterbierum. Symon 
trouwt als hij 31 jaar is op 2 juni 1900 te Barradeel met Lijsbeth Westra. Lijsbeth is 



27 jaar, geboren te Sexbierum als dochter van Cornelis Pieters Westra en Hiltje 
Johannes Gerlofsma. Kinderen: 

1. Hiltje Winsemius, geboren 2 juni 1901 te Sexbierum. 

2. Bote Winsemius, geboren 10 januari 1903 te Sexbierum. Bote trouwt als hij 23 
jaar is op 30 december 1926 te Barradeel met Antje Leistra. Antje is 20 jaar, 
geboren te Pietersbierum als dochter van Jelle Leistra en Grietje Weiland. Bote is 
arbeider te Sexbierum. Antje woont in Pietersbierum. Bote overlijdt op 6 maart 
1968 te Oosterbierum, 65 jaar. Kinderen: G. (Grietje?) Winsemius. Ze trouwt met 
J. Feenstra en wonen in 1968 in Oosterbierum. 

3. Klaaske Winsemius (tweeling), geboren op 12 mei 1906 te Sexbierum. 

4. Levenloos kind (tweeling), geboren 12 mei 1906 te Sexbierum. 

5. Cornelis Winsemius, geboren 11 maart 1910 te Sexbierum. 

V-33 Trijntje Botes Winsemius, geboren 31 maart 1870 te Oosterbierum. Trijntje 
trouwt als ze 23 jaar is op 20 mei 1893 te Barradeel met Rients van der Zee. Rients 
is 22 jaar, geboren te Pietersbierum als zoon van Douwe Rientses van der Zee en 
Mettje Baukes Boomstra. Kinderen: Douwe en Simentje. 

V-34 Johannes Botes Winsemius, geboren 5 november 1871 te Oosterbierum.  

Van deze Johannes kon ik verder niks vinden maar hij is waarschijnlijk buiten 
Friesland getrouwd. De overlijdensdatum, die ik heb gevonden komt overéén met 
het volgende bericht.  

Heden overleed onverwacht Johannes Winsemius, Oud Gezagvoerder van K.P.M. Agent van de 
Rotterdamse Lloyds. In de ouderdom van 68 jaar. Uit aller naam W. Winsemius-Seeuwen. 
Crematie te Westerveld Zaterdag 27 januari a.s., na aankomst trein 12.14 uur. Leiden, 24 
januari 1940, Rijnburgerweg 125A. 

Ook: Onder veel belangstelling is gistermiddag in het crematorium te Velsen de verassching 
geschied van het stoffelijk overschot van den heer J. Winsemius, oud-gezagvoerder bij de Kon. 
Paketvaart Mij. en agent van den Rotterdamse Lloyd, alhier, op 68-jarige leeftijd overleden. 
Aanwezig waren vertegenwoordigers van den Rotterdamse Lloyd en de K.P.M., vele oud-
gezagvoerders van de KPM, vrienden enz. Een zoon van den overledene heeft met enkele 



woorden zijn vader herdacht als een goed mensch, die veler sympathie genoot. Ds. C. De Jongh, 
Ned. Herv. Predikant te Gorinchem bad het Onze Vader. Nadat de kist onder orgelspel was 
gedaald, dankte de zoon voor de belangstelling. 

V-35 Neeltje Botes Winsemius, geboren 9 november 1873 te Oosterbierum. 
Neeltje overlijdt op 25 april 1875 te Oosterbierum, 1 jaar jong. 

V-36 Gerben Botes Winsemius, geboren 10 februari 1877 te Oosterbierum. 
Gerben overlijdt op 18 november 1885 te Oosterbierum, 8 jaar jong. 

 

Generatie IV-24 

Janke Johannes Winsemius (tweeling), geboren 24 juni 1838 te Oosterbierum als 
dochter van Johannes en Trijntje. Ze trouwt als ze 28 jaar is op 18 mei 1867 te 
Barradeel met Freerk Duimstra. Freerk is 26 jaar, geboren te Oosterbierum als 
zoon van Jacob Freerks Duimstra en Jeltje Pieters Dijkstra. Freerk is boerenknecht 
te Sexbierum. Janke is dienstmeid te Oosterbierum. Freerk overlijdt op 25 
december 1902 te Oosterbierum, 61 jaar. Janke overlijdt op 30 maart 1919 te 
Oosterbierum, 80 jaar. Kinderen: 

V-37 Jeltje Freerks Duimstra, geboren 25 september 1868 te Oosterbierum. Jeltje 
trouwt twee keer. Eerst met Jan van Nieuwenhuizen en daarna met weduwnaar 
Hendrik Schimmelpenning. Jeltje woont dan in Franeker. 

V-38 Levenloos jongetje (tweeling), geboren op 14 mei 1870 te Oosterbierum. 

V-39 Jacob Freerks Duimstra, geboren 14 mei 1870 te Oosterbierum. Jacob 
overlijdt als weduwnaar te Harlingen, wonende te Oosterbierum op 17 oktober 
1956, 86 jaar. 

V-40 Johannes Freerks Duimstra, geboren 5 juli 1874 te Oosterbierum. Johannes 
trouwt met Grietje Baarda. Hij overlijdt als weduwnaar te Oosterbierum op 8 juli 
1957, 83 jaar. 

V-41 Bote Duimstra, geboren 26 maart 1876 te Oosterbierum. Bote overlijdt op 
17 maart 1877 te Oosterbierum, 11 maanden jong. 



V-42 Trijntje Freerks Duimstra, geboren 26 juli 1878 te Oosterbierum. Trijntje 
trouwt met Gerrit Dijkstra. Ze overlijdt op 21 februari 1957 te Oosterbierum, 78 
jaar. 

 

Generatie IV-25 

Stijntje Johannes Winsemius, geboren 20 januari 1840 te Oosterbierum als 
dochter van Johannes en Trijntje. Ze trouwt als ze 22 jaar is op 17 mei 1862 te 
Barradeel met Ane Miedema. Ane is 39 jaar, geboren in Minnertsga als zoon van 
Ysbrand Miedema en Sjoerdtje Bakker. Ane is poldermolenaar te Sexbierum. 
Stijntje is dienstmeid te Pietersbierum. Ane overlijdt op 20 oktober 1886 te 
Sexbierum, 63 jaar. Hij is dan nog poldermolenaar. Stijntje overlijdt op 10 februari 
1897 te Sexbierum, 57 jaar. Kinderen: 

V-43 Ysbrand Anes Miedema, geboren 17 maart 1863 te Sexbierum. Ysbrand 
overlijdt te Sexbierum op 16 april 1865, 2 jaar jong. 

V-44 Trijntje Anes Miedema, geboren 7 augustus 1864 te Sexbierum. 

V-45 Ynskje Anes Miedema, geboren 24 februari 1866 te Sexbierum. Ynskje 
overlijdt op 13 maart 1866 te Sexbierum, 17 dagen jong. 

V-46 Ysbrand Anes Miedema, geboren 5 februari 1868 te Sexbierum. Ysbrand 
trouwt als hij 34 jaar is op 17 mei te Barradeel met Trijntje Alberda. Trijntje is 26 
jaar, geboren te Midlum als dochter van Albert Frederiks Alberda en Reintje 
Rinderts la Fleur. Hij heeft het beroep poldermolenaar van zijn vader 
overgenomen. 

V-47 Johannes Anes Miedema, geboren 28 januari 1870 te Sexbierum. Johannes 
overlijdt op 1 juni 1871 te Sexbierum, 1 jaar jong. 

V-48 Ynskje Anes Miedema, geboren 27 augustus 1873 te Sexbierum. Ynskje 
trouwt als ze 23 jaar is op 15 mei 1897 te Barradeel met Age Faber. Age is 27 jaar, 
geboren te Hitzum als zoon van Adam Monzes Faber en Jacoba Pieters Vellinga.  

V-49 Cornelis Anes Miedema, geboren 7 september 1879 te Sexbierum. 



Generatie IV-27 

Grietje Johannes Winsemius, geboren 8 augustus 1843 te Oosterbierum als 
dochter van Johannes en Trijntje. Ze trouwt als ze 24 jaar is op 13 juni 1868 te 
Barradeel met Nanne de Groot. Nanne is 31 jaar, geboren te Sint Jacob als zoon 
van Jan Gerrits de Groot en Pietje Pieters van der Wal. Beide wonen in 
Oosterbierum. Nanne is er arbeider. Grietje boerenmeid. Grietje overlijdt op 26 
september 1878 te Oosterbierum, 35 jaar. Kinderen: 

V-50 Jan Nannes de Groot, geboren 22 februari 1869 te Oosterbierum. Jan 
overlijdt op 9 december 1869 te Oosterbierum, 9 maanden jong. 

V-51 Trijntje Nannes de Groot, geboren 30 december 1869 te Oosterbierum. 
Trijntje overlijdt op 16 maart 1886 te Almenum, 16 jaar. 

V-52 Jan Nannes de Groot, geboren 16 februari 1871 te Oosterbierum.  

V-53 Johannes Nannes de Groot, geboren 16 september 1872 te Oosterbierum. 
Johannes trouwt met Geertje de Vos. Hij hertrouwt als hij 65 jaar is op 30 april 
1938 te Barradeel met Jantje van der Zee. Jantje is dan 62 jaar. Beide wonen in 
Wijnaldum. 

V-54 Gerrit Nannes de Groot, geboren 30 oktober 1873 te Oosterbierum. Gerrit 
overlijdt op 4 september 1879 te Oosterbierum, 5 jaar jong. 

V-55 Pietje Nannes de Groot, geboren 11 februari 1875 te Oosterbierum. Ze 
trouwt met Pieter Dijkstra. Pietje overlijdt op 30 november 1918 te Sexbierum, 43 
jaar.  

V-56 Bote Nannes de Groot, geboren 18 oktober 1877 te Oosterbierum. 

 

Generatie IV-29 

Antje Johannes Winsemius, geboren 10 januari 1847 te Oosterbierum als dochter 
van Johannes en Trijntje. Ze trouwt als ze 20 jaar is op 18 mei 1867 te Barradeel 
met Tjeerd Woudema. Tjeerd is 25 jaar, geboren te Harlingen als zoon van Anne 



Klazes Woudema en Feikje van der Tol. Tjeerd is arbeider te Sexbierum. Antje is 
dienstmeid te Oosterbierum. Kinderen:  

V-57 Johannes Tjeerds Woudema, geboren 14 februari 1869 Sexbierum. 

V-58 Feikje Tjeerds Woudema, geboren 28 mei 1874 te Pietersbierum. 

V-59 Anne Tjeerds Woudema, geboren 26 november 1875 te Sexbierum. 

V-60 Antje Tjeerds Woudema, geboren 9 november 1881 te Sexbierum. 

V-61 Anne Tjeerds Woudema, geboren 17 mei 1884 te Sexbierum. 

V-62 Gerrit Tjeerds Woudema, geboren 12 juni 1886 te Pietersbierum. 

V-63 Bote Tjeerds Woudema, geboren 13 augustus 1890 te Pietersbierum. 

 Het gezin vertrekt op 27 mei 1891 naar de USA vanuit Pietersbierum 

 

Generatie IV-30 

Pier Johannes Winsemius, geboren 24 juli 1848 te Oosterbierum als zoon van 
Johannes en Trijntje. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 24 mei 1873 te Barradeel met 
Metje Popkes Krol. Metje is 27 jaar, geboren te Hallum als dochter van Popke 
Jochums Krol en Taekeletje Alberts Roorda. Pier is arbeider en miliciën bij de 
Infanterie, wonend te Oosterbierum. Metje is dienstmeid te Sexbierum. Metje 
overlijdt op 31 maart 1884 te Oosterbierum, 38 jaar. Pier hertrouwt als hij 36 jaar 
is op 4 juli 1885 te Barradeel met Maria Catherina Simonides. Maria is 27 jaar, 
geboren te Pingjum als dochter van Doede Hessles Simonidus en Engeltje Albarta 
Sakes Kooistra. Maria is dienstmeid in Oosterbierum. Kort daarvoor in Heeg. Pier 
overlijdt op 31 mei 1924 te Oosterbierum ,75 jaar. Kinderen Pier en Metje: 

V-64 Levenloos jongetje, geboren 13 februari 1877 te Oosterbierum. 

Kinderen Pier en Maria: 



V-65 Doede Piers Winsemius, geboren 15 mei 1886 te Oosterbierum. Doede 
overlijdt op 29 mei 1886 te Oosterbierum, 14 dagen jong. 

V-66 Doede Piers Winsemius, geboren 12 november 1887 te Oosterbierum. 
Doede trouwt als hij 35 jaar is op 22 augustus 1923 te Barradeel met Wilhelmina 
Westra. Wilhelmina is 25 jaar, geboren te Sexbierum als dochter van Pieter 
Westra en Maria Bakker. Doede is onderwijzer te Oosterbierum. Wilhelmina 
woont in Sexbierum. Ze vertrekken naar Nederlands Indië. Ze komen in 
september 1930 een half jaar in Leeuwarden wonen, waarna ze weer vertrekken 
naar Nederlands Indië. Op 30 april 1936 komen ze weer terug in Leeuwarden, 
waarna ze 19 december 1936 vertrekken naar Zeist (C. Schellinglaan 60). Doede 
overlijdt op 26 maart 1951 te Zeist, 63 jaar. Hij wordt begraven in Sexbierum (30 
maart). Wilhelmina overlijdt als weduwe op 4 februari 1961 te Leeuwarden, 
wonende op Het Bildt, 62 jaar. 

Kinderen: 

1. Pierius Winsemius, geboren 24 oktober 1924 te Probolinggo (N.I). In 1951 
woont hij te Den Haag. Hij is dan verloofd met W.M.J. Schulz. 

2. Maria Catharina Winsemius, geboren 22 juni 1926 te Probolinggo (N.I.). Ze 
woont in 1951 te Utrecht. 

3. Pieter Winsemius, geboren 17 december 1927 te Fort de Koek (N.I.). Hij woont 
in 1951 in Robinson (Zuid-Afrika).  

 

V-67 Metje Piers Winsemius, geboren 29 mei 1890 te Oosterbierum. 

V-68 Hyltje Piers Winsemius, geboren 25 september 1891 te Oosterbierum. Hyltje 
trouwt als hij 28 jaar is op 21 april 1920 te Barradeel met Neeltje Schepenaar. 
Neeltje is 22 jaar, geboren te Oosterbierum als dochter van Jan Schepenaar en 
Jannigje Knol. Hijltje is agent van politie te Sneek. Neeltje woont in Oosterbierum. 

V-69 Bote Piers Winsemius, geboren 29 maart 1893 te Oosterbierum. Bote trouwt 
als hij 25 jaar is op 22 februari 1919 te Barradeel met Jacoba Hellema. Jacoba is 



geboren te Woerden als dochter van August Hellema en Johanna Hendrika van 
Heumen. Bote is agent van politie te Amsterdam. Jacoba woont als wees in 
Oosterbierum. 

V-70 Hessel Piers Miedema, geboren 7 april 1896 te Oosterbierum. Hessel 
overlijdt op 28 juni 1896 te Oosterbierum, 2 maanden jong. 

 

Generatie IV-32 

Jeltje Johannes Winsemius, geboren 15 juli 1855  te Oosterbierum als dochter van 
Johannes en Trijntje. Ze trouwt als ze 22 jaar is op 18 mei 1878 met Evert 
Statema. Evert is 27 jaar, geboren te Tzummarum als zoon van Klaas Everts 
Statema en Pietje Jacobs Bijlsma. Evert is arbeider te Tzummarum. Evert is later 
ook visser. Jeltje woont in Oosterbierum. Kinderen: 

V-71 Klaas Everts Statema, geboren 19 november 1879 te Oosterbierum. 

V-72 Johannes Everts Statema, geboren 22 december 1880 te Oosterbierum. 

V-73 Pietje Everts Statema, geboren 18 december 1882 te Oosterbierum. 

V-74 Pietje Everts Statema, geboren 4 augustus 1884 te Oosterbierum. 

V-75 Trijntje Everts Statema, geboren 5 maart 1886 te Oosterbierum 

V-76 Bote Everts Statema, geboren 17 augustus 1888 te Oosterbierum. 

Het gezin emigreert naar de USA op 21 februari 1889 vanuit Oosterbierum. 

 

Generatie V-10 

Ybeltje Johannes Winsemius, geboren 27 april 1855 te Minnertsga als dochter van 
Johannes en Antje. Ybeltje trouwt als ze 28 jaar is op 26 mei 1883 te Barradeel 
met Marten de Valk. Marten is 48 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Feico 
Johannes de Valk en Dirkje Martens Lemke. Hij was nog niet eerder getrouwd. 



Beide wonen in Minnertsga. Ybeltje overlijdt op 31 oktober 1893 te Minnertsga, 
38 jaar. Marten overlijdt op 14 april 1905 te Tzummarum, 70 jaar. Kinderen: 

VI-1  Antje Martens de Valk, geboren 1 oktober 1884 te Minnertsga. Antje 
overlijdt op 5 maart 1886 te Minnertsga, 17 maanden jong.  

VI-2 Feico Martens de Valk, geboren 2 februari 1887 te Minnertsga. Feico overlijdt 
op 21 januari 1926 te Tzummarum, ongehuwd, zonder beroep, 38 jaar. 

VI-3 Johannes Martens de Valk, geboren 12 mei 1888 te Minnertsga. Johannes 
overlijdt op 6 juli 1888 te Minnertsga, 1 maand jong. 

VI-4 Antje Martens de Valk, geboren 2 januari 1890 te Minnertsga. Antje overlijdt 
op 11 februari 1890 te Minnertsga, 1 maand jong. 

 

 Generatie V-12 

Albert Tomas Winsemius, geboren 9 mei 1848 te Minnertsga als zoon van Tomas 
en Antje. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 27 juli 1872 te Barradeel met Tietje 
Johannes Zondervan. Tietje is 20 jaar, geboren te Franeker als dochter van 
Johannes Hyltjes Zondervan en Trijntje Gerrits Wagenaar. Albert is arbeider te 
Sexbierum en miliciën bij de Infanterie. Tietje is dienstmeid te Sexbierum. Ze gaan 
wonen in Boer. Later verhuizen ze naar Franeker. Albert wordt daar 
verzekeringsagent (toen wel vonnisman geheten) bij het Begrafenisfonds. Albert 
overlijdt op 4 februari 1924 in de Ghemmenichstraat 21 te Franeker, 75 jaar. 
Tietje overlijdt daar op 26 augustus 1929.  Kinderen: 

VI-5 Levenloos meisje, geboren 23 mei 1873 te Boer. 

VI-6 Trijntje Alberts Winsemius, geboren 21 juni 1874 te Boer. Trijntje trouwt als 
ze 23 jaar is op 12 mei 1898 te Franeker met Jacob Jaarsma. Jacob is 24 jaar, 
geboren te Franeker als zoon van Tiet Jaarsma en Fokje van Dijk. Jacob is 
schoenmaker te Franeker. Trijntje is dienstbode in Franeker. Haar vader is bode te 
Franeker.   

VI-7 Antje Alberts Winsemius, geboren 10 juni 1877 te Boer. 



VI-8 Ytje Alberts Winsemius, geboren 24 november 1879 te Boer. Ytje trouwt als 
ze 22 jaar is op 3 juli 1902 te Franeker met Pier de Jong. Pier is 23 jaar, geboren te 
Franeker als zoon van Pieter de Jong en Baukje Visser. Pier is slager te Franeker. 
Albert is agent bij een Levensverzekeringsmaatschappij te Franeker, evenals de 
vader van Pier (collega’s?). 

VI-9 Levenloos jongetje, geboren 11 januari 1885 te Boer. 

VI-10 Thomas Alberts Winsemius, geboren 27 november 1886 te Boer. Thomas 
trouwt als hij 40 jaar is op 6 januari 1927 te Franeker met Grietje Visser. Grietje is 
45 jaar, geboren te Franeker als dochter van Floris Visser en Wytske Tolsma. 

Omdat dit buiten Minnertsga en omstreken valt neem ik dit gezin verder niet 
mee. Wel is er over dit gezin van Albert en Tietje en zijn ouders Thomas en Antje 
meer te lezen op minnertsgavroeger.nl, opgesteld door Pieter Winsemius (gen. 
VI-31, 3-b). Ook op www.winsemius.com. 

 

Generatie V-17 

Bernardus Pieters Winsemius, geboren 25 juni 1873 te Minnertsga als zoon van 
Pieter en Akke. Hij trouwt als hij 25 jaar is op 25 februari 1899 te Barradeel met 
Antje Bouma. Antje is ook 25 jaar, geboren op 2 juli 1873 te Minnertsga als 
dochter van Jacob Annes Bouma en Antje Jacobus Zijlstra. Bernardus is venter, 
later winkelier. Zijn vrouw Antje is bij hun trouwen winkeliersche. Beide wonen in 
Minnertsga. Haar ouders zijn overleden. Op 12 april 1911 kopen ze een huis met 
doorreed en stalling van Aebe Lieuwes Stienstra voor 4200 gulden. Dit is nummer 
158 (omgezet Meinardswei 30, onze tijd Bouwe de With). Ze woonden boven in 
dit voormalige café en hadden onder een kruidenierszaak.  

 



 

Op de stoep Bernardus Winsemius, daarnaast zoon Jacob, zittend dochter Anna. Zoon Pieter bij 
de bestelfiets. Meisje in witte jurk is een dienstmeisje. Antje met kleine Akke staat voor het 
raam. (Tekst van www.winsemius.com). 

Bernardus overlijdt op 30 september 1922 te Minnertsga, 49 jaar. In de 
overlijdensadvertentie staat dat de zaak op dezelfde wijze zal worden voortgezet. 
Antje overlijdt op 18 januari 1937 te Minnertsga, 63 jaar. Hun zoon Pieter zet de 
winkel voort. Kinderen: 

VI-11 Pieter Winsemius, geboren 21 november 1899 te Minnertsga. Pieter trouwt 
als hij 22 jaar is op 13 juli 1922 te Barradeel met Aafke Antje Hylkema. Aafke is 23 
jaar, geboren 15 april 1899 te Wier als dochter van Marten Hylkema en Akke 
Zijlstra. Pieter is koopman te Minnertsga, evenals zijn vader. Aafke woont te Wier. 
Haar vader is daar gardenier. Pieter staat in 1940 terecht wegens hamsteren. De 
uitspraak was op 30 oktober 1940. Hij krijgt een boete van 20 gulden en/of (?) 20 
dagen hechtenis. Meerdere personen (ongeveer 10) stonden op diezelfde dag 
terecht voor hetzelfde vergrijp. Dit speelde dus in het begin van de tweede 
Wereldoorlog. Pieter overlijdt in 1960 te Emmeloord (Houtstraat 21), 60 jaar. 
Aafke hertrouwt want tijdens het overlijden van haar oudste zoon in 1974 staat 
haar naam als A. Geitenbeek-Hijlkema (weduwe), wonende in Leeuwarden. Aafke 
woont in 1979 en 1983 in Rhenen, waar haar jongste dochter ook woont. Ze 
maakt mee dat al haar zonen overlijden. Aafke overlijdt op 16 oktober 1986 te 



Sneek, Harste 11, De Ielânen, 87 jaar. In de advertentie staat dat ze 38 jaar 
getrouwd was met Pieter en 7 jaar met Rein Geitebeek. Kinderen o.a.: 

1. Bernardus Winsemius, geboren 28 september 1923 te Minnertsga. Hij trouwt 
met Sj. Runia. In 1960 wonen ze in Leeuwarden en in 1983 woont vrouw 
Winsemius-Runia in Berlikum. Bernardus overlijdt plotseling op 4 november 1974 
te Leeuwarden (Annie Westlandstraat 5, 3 hoog), 51 jaar. Kinderen: D. 
Winsemius. Ze trouwt met R. Paulusma. Wonende in Eestrum (1983). 

2. Marten Winsemius, geboren 14 februari 1925 te Minnertsga. Marten trouwt 
met Trijntje (Trienke) Kuiken. Lang is hij buschauffeur en wonende in de 
Tsjerkestrjitte in Minnertsga, waar veel van zijn collega’s kwamen te wonen toen 
de busstalling van de LABO eind jaren 50 op de Hermanawei in Minnertsga kwam. 
Hij overlijdt op 9 februari 1983 te Minnertsga, 57 jaar. Trienke overlijdt op 5 
december 2015 te Sint Anne (Beuckelaar), 89 jaar. Daarvoor woonde ze in de 
Havenstrjitte in Minnertsga. kinderen: 

a. Janny Winsemius. Ze woont met Frans de Jong in Sexbierum. 

b. Piet Winsemius. Piet woont in 2020 met Atje Dijkstra in de P.B. 
Winsemiusstrjitte te Minnertsga. Geen kinderen.  

  

3. Jacob (Jaap) Winsemius, geboren 18 maart 1928 te Minnertsga. Hij trouwt op 
27 mei 1952 met Tine Boonstra. Tine is geboren op 3 september 1929 (?) te 
Rinsumageest. Tine woont dan in Sexbierum. Ze wonen eerst in de Hegebuorren 
nr. 3 in Minnertsga, waar ze een Sparwinkel hadden. Zie relaas over de winkel 
van Jaap en Tine achterin. In 1960 wonen ze in Espel. Later verhuizen ze naar 
Ermelo. Jacob overlijdt op 17 december 1979 te Ermelo (Amanietlaan 17), ook 51 
jaar. Tine overlijdt op 29 augustus 2017. Ze liggen begraven in Ermelo. Kinderen: 

a. Aukje Winsemius, geboren 10 maart 1953 (volgens adv). 

b. Anneke Winsemius. 

c. Ida Winsemius. 



d. Pieja Winsemius. 

e. Bernard Winsemius. 

4. Akke Winsemius. Akke trouwt met A. Hofstra. In 1960 wonen ze in Rotterdam. 
Ze wonen in 1974 en 1986 in Sneek. 

5. Antje Winsemius. Ze trouwt met G. de Jong. In 1960 wonen ze in Rhenen en in 
1986 nog (Antje).   

  

VI-12 Jacob Winsemius, geboren 15 juni 1904 te Minnertsga. Hij trouwt met Gré 
Schat. Gré is geboren op 18 november 1909. Jacob overlijdt op 30 april 1985, 80 
jaar. Gré overlijdt op 2 januari 1994 te Noardburgum, 84 jaar. Ze liggen begraven 
in Franeker. Kinderen: 

1. Baukje Winsemius. Ze woont in 1994 in Rotterdam. 

2. Anneke Winsemius. Ze woont in 1994 in Luttelgeest. 

3. Els Winsemius. Ze trouwt met Wim Frijlink. Ze wonen in 1994 in Bildthoven 
(Bongerdlaan 59). 

4. Ben Winsemius. Hij trouwt met Erna. Ze wonen in 1994 in Zuthpen. 

5. Hans Winsemius. Hij trouwt met Anneke. Ze wonen in 1994 in Woerden. 

6. Willy Gretha Winsemius. Ze trouwt met Wim Sipma. Ze wonen in 1994 in 
Franeker. 

 

VI-13 Anna Winsemius, geboren 11 maart 1908 te Minnertsga. Anna trouwt als ze 
23 jaar is op 6 juni 1931 te Franeker met Anne Mollema. Anne is 22 jaar, geboren 
te Tzum als zoon van Pieter Mollema en Maaike Kooistra. Anne is kruidenier te 
Franeker, evenals zijn vader. Anna woont ook in Franeker. In 1994 wonen ze nog 
in Franeker. Toen ze 50 jaar getrouwd waren in 1981 woonden ze in de 
Bernardlaan 14 te Franeker. Kinderen: Annie, Els, Akke, Maaike, Pietie en Bennie. 



VI-14 Akke Winsemius, geboren 22 februari 1916 te Minnertsga. Akke trouwt als 
ze 21 jaar is op 5 mei 1937 te Franeker met Jan Zijlstra. Jan is 24 jaar, geboren te 
Oosterbierum als zoon van Mijntje Zijlstra en Theodora Burggraaf. Jan is 
veehouder te Winsum, evenals zijn vader. Akke woont in Franeker. In 1994 wonen 
ze in Franeker. Akke overlijdt op 30 januari 1994 te Franeker, 77 jaar. Ze wonen 
dan in de Prof. Loréstraat 24. Ze wordt begraven in Oosterbierum. Kinderen: 

1. A. (Aafke?) Zijlstra. Ze trouwt met J. Stapensea. J. Stapensea woont in 1994 in 
Franeker. Zijn vrouw is al overleden. 

2. M. Zijlstra. Ze trouwt met S.C. Sytsma en wonen in Lelystad (1994). 

3. B. Zijlstra. Hij trouwt met R. Bil. Ze wonen in Tzum (1994). 

4. Th. Zijlstra. Ze trouwt met H. Brûn Jenssen. Ze wonen in 1994 in Bjûgn (Norge). 

5. A.M. Zijlstra. Ze woont in Franeker (1994).  

 

Generatie V-19 

Jan Bernardus Winsemius, geboren 30 oktober 1871 te Minnertsga als zoon van 
Bernardus en Dieuwke. Als Jan 24 jaar is trouwt hij op 16 mei 1896 met Wietske 
Hamersma. Wietske is 21 jaar, geboren te Tzum als dochter van Meindert Klases 
Hamersma en Antje Pieters de Vries. Jan is arbeider te Minnertsga. Wietske is 
arbeider te Tzummarum. Haar vader is karrijder (melkrijder). Wytske overlijdt op 
14 januari 1900 te Minnertsga, 25 jaar. Jan hertrouwt als hij 29 jaar is op 31 
augustus 1901 te Barradeel met Jantje Houtsma. Jantje is 24 jaar, geboren te 
Oosterbierum als dochter van Thijs Houtsma en Reintje van der Zee. Jantje is 
arbeidster in Oosterbierum. In 1934 is jan brandstofhandelaar. Jan overlijdt op 29 
december 1941 te Oosterbierum, 70 jaar. Jantje overlijdt op 1 augustus 1964 te 
Harlingen, wonende in Franeker, 87 jaar. Kinderen: 

VI-15 Tietje Winsemius, geboren 3 februari 1904 te Oosterbierum. Ze overlijdt op 
28 augustus 1924 te Oosterbierum, 20 jaar jong. 



VI-16 Dieuwke Winsemius, geboren op 16 april 1908 te Oosterbierum. Dieuwke 
overlijdt op 20 januari 1909 te Oosterbierum, 9 maanden jong.  

VI-17 Dieuwke Winsemius, geboren op 17 augustus 1910 te Oosterbierum.  Ze 
trouwt als ze 23 jaar is op 22 februari 1934 met Halbe Dijkstra. Halbe is 24 jaar, 
geboren te Franeker als zoon van Sjouke Dijkstra en Taetske de Vries. Halbe 
woont in Tzummarum, waar hij beurtschipper is. Dieuwke woont in 
Oosterbierum. Haar vader heeft een brandstofhandel. Zijn ouders wonen in 
Spannum. Dieuwke overlijdt op 4 mei 2001. Ze wordt begraven in 
Oosterbierum.Kinderen: Jantje Dijkstra, Sjouke Dijkstra en Janke Dijkstra. 

 

Generatie V 20 

Antje (Anne) B. Winsemius, geboren op 7 november 1873, dochter van Bernardus 
en Dieuwke. Ze trouwt als ze 20 jaar is op 18 augustus 1894 te Barradeel met 
Gauke Reitsma. Gauke is dan 21 jaar, geboren 11 november 1872 te Sint Jacob als 
zoon van Anne Reitsma en Trijntje Faber. Beide wonen in Minnertsga. Gauke en 
Anne woonden in het begin van hun trouwen op Eksterlust, aan de Kromme 
Leane, waar Gauke vermoedelijk werkte als boerenarbeider. Later is hij voor 
zichzelf begonnen en werd gardenier. Ze woonden voordien in Minnertsga op wel 
vier verschillende plaatsen. Later woonden ze in het huis aan de Meinardswei, 
links naast slagerij Bonnema. Antje (Anne) Winsemius overlijdt op 29 september 
1957 te Minnertsga. Ze is dan 83 jaar. Gauke Reitsma was in het voorgaande jaar 
al overleden op 1 januari 1956 te Minnertsga, ook 83 jaar oud. Kinderen: 

VI-18 Dieuwke Reitsma, geboren op 13 februari 1895 te Minnertsga. Ze trouwt als 
ze 22 jaar is op 27 september 1917 met  Abe Gerben Stienstra. Abe is 32 jaar, 
geboren op 7 maart 1885 te Minnertsga als zoon van Æbe Lieuwe Stienstra en 
Aukje de Jong. Abe is landbouwer te Minnertsga, evenals zijn vader. Ook Gauke is 
dan landbouwer. Ze verhuizen na 1924 naar Amerika. Dieuwke wordt dan 
Dorothy genoemd en Abe Gerben krijgt de naam Arthur George. Aan de 
geboortedatums van hun kinderen is te zien waar het gezin heeft gewoond, 
tenminste als hun kinderen niet in een ziekenhuis in de buurt zijn geboren. 



Dieuwke (Dorothy) Reitsma overlijdt op 22 februari 1979 te Sutton (Mass.). Ze is 
dan 84 jaar oud. Haar man Abe (Arthur) Stienstra was al veel eerder overleden en 
wel op 16 november 1944, ook te Sutton (Mass.). Arthur was toen 59 jaar oud. 
Voor foto’s zie www.winsemius.com. Ze krijgen zes kinderen:  

1. Antje (Anne) Stienstra, geboren op 17 april 1918 te Harlingen. Ze trouwt met 
Ernest Taft. Ernest is geboren op 14 juli 1919 te Uxbridge (Ma.). Ze krijgen de 
volgende kinderen: Dorothy Anne Taft, geboren 28 december 1948 te Uxbridge; 
Nancy Taft, geboren 30 juni 1950 - Ze overlijdt op 27 december 1974, 24 jaar; 
Jean Taft, geboren 22 september 1951 te Uxbridge; Ruth Taft, geboren 20 januari 
1954 te Uxbridge; Cynthia Taft, geboren 20 november 1956 te Uxbridge. 

2. Æbe Lieuwe (Arthur Lewis) Stienstra, geboren 17 juni 1920 te Franeker. Hij 
trouwt met Eileen Teresa Carberry. Eileen is geboren op 6 september 1923 te 
Albany (NY). Kinderen: Anne Stienstra, geboren 19 maart 1950 te Albany; Arthur 
Edward Stienstra, geboren 26 mei 1951 te Lebanon (Penn.) en Clare Stienstra, 
geboren 9 februari 1959 te Albany (NY). 

3. Agnes Stienstra, geboren 20 november 1921 in Nederland. Ze trouwt met Titus 
Ebbeling. Titus is geboren op 30 maart 1921. Kinderen: William Leonard Ebbeling, 
geboren 29 juni 1947 te Whitinsville (Ma.) en Linda Agnes Ebbeling, geboren 2 
juni 1952. 

4. George Stienstra, geboren 6 juli 1924 te Renkum. George trouwt met Mary 
Leslie. Mary is geboren op 28 oktober 1925. Kinderen: Leslie George (Skip), 
geboren 10 juni 1947 en Christopher John, geboren 8 maart 1949. George en 
Mary scheiden, waarna George trouwt met Shirley Adams. Shirley is geboren op 
27 juli 1923. 

5. Herman (Huck) Stienstra, geboren 28 juli 1928 te Chicago (Ill.). Hij trouwt met 
Lila Livona Strahla, geboren 8 januari 1932 te Indiana. Kinderen: Vivian Diane 
Stienstra, geboren 9 februari 1953; Bruce Strahla Stienstra, geboren 25 november 
1956; Sarah June Stienstra, geboren 17 juni 1961; Anita Lynn Stienstra, geboren 3 
augustus 1963 en Karen Dawn Stienstra, geboren 15 november 1966. 



6. Ethel Erlane Stienstra, geboren op 10 januari 1932 te Harvey (Ill.). Ze trouwt 
met Harry W. Bates. Harry is geboren op 20 mei 1929. Kinderen: Donna Bates, 
geboren 24 mei 1953 te Worcester (Ma.); Steven Bates, geboren 19 april 1958 en 
James Harry Bates, geboren 22 augustus 1963. 

 

VI-19 Anne Reitsma, geboren 31 maart 1896 te Minnertsga. Hij trouwt als hij 28 
jaar is op 2 april 1925 te Barradeel met Klaaske Oberman. Klaaske is 25 jaar, 
geboren op 5 augustus 1899 te Minnertsga als dochter van Taeke Oberman en 
Geertje Hemstra. Ze wonen eerst op de Ferniawei (nu nummer 21). Later wonen 
ze op Meinardswei 34, naast Bonnema. De ouders van Anne wonen hier ook. 
Klaaske Oberman overlijdt op 11 maart 1978, 78 jaar oud. Anne Reitsma overlijdt 
op 15 oktober 1979. Hij is dan 83 jaar. Kinderen: 

 1. Geertje  Reitsma, geboren op 10 november 1926 te Minnertsga. Ze trouwt met 
Simke Tuinhof. Simke is geboren op 2 oktober 1919 te Minnertsga. Het beroep 
van Simke is landbouwer/gardenier. De eerste dertien jaar van hun huwelijk 
wonen ze in het huis, wat nu is Hermanawei 24 (fam. S. Dijkstra). Daarna 
verhuizen ze naar de Tilledyk 17 in Minnertsga. Ze krijgen vier kinderen:  

a. Klaske Tuinhof, geboren 20 mei 1951  

b. Bauke Tuinhof, geboren 28 mei 1953  

c. Anne Tuinhof, geboren 29 januari 1957  

d. Haitze Pabe Tuinhof, geboren 12 april 1962 

 

2. Gauke Reitsma, geboren 22 april 1938 te Minnertsga. Hij trouwt met Cornelia 
Wassenaar. Corry is geboren op 14 mei 1942 te Minnertsga. Ze wonen eerst aan 
de Ferniawei 1B te Minnertsga. Het beroep van Gauke is gardenier en tevens 
mede-eigenaar van een taxatiebureau en vertrouwenspersoon voor de NLTO bij 
de gas- en zoutwinning. Ze krijgen twee kinderen:  



a. Anne Reitsma, geboren 9 juli 1969. Beroep leraar en wonend te Sint 
Annaparochie (2003).  

b. Eibert Rense (Bert) Reitsma, geboren 20 maart 1975. Bert is van beroep IT-er 
en wonende te Franeker (2003)   

 

Generatie VI 21 

Metje Winsemius, dochter van Bernardus en Dieuwke, geboren 1 februari 1876. 
Ze trouwt als ze 23 jaar is op 20 mei 1899 op het gemeentehuis te Sexbierum met 
Freerk Jaspers Travaille. Freerk is 25 jaar, geboren 16 mei 1874 te Oosterbierum 
als zoon van Jasper Annes Travaille en Sjoerdtje Ennes Ennema. Daarvoor, op 5 
mei 1899, waren ze in ondertrouw gegaan. Freerk is veldarbeider te 
Oosterbierum. Metje is arbeidster te Minnertsga. Ze wonen eerst in Minnertsga 
en verhuizen na 1905 naar Oosterbierum, waar ze tot na 1911 wonen. De vader 
van Metje (Bernardus) woont dan eerst bij hen in. Daarna verhuizen ze weer naar 
Minnertsga. Ze woonden o.a. op de Ferniawei, één na laatste huis aan de 
linkerkant vanuit het dorp. Het huis stond tussen de huizen van de tegenwoordige 
(in 2003) families Dijkstra en Kramer in, nu afgebroken. Later verhuizen ze naar de 
Rispinge. Hier hadden ze achter hun huis een groot hok, waarin ze vlas braakten. 
Een ongezonde bezigheid. Het verhaal gaat dat Freerk hiervan ook ziek werd en 
overlijdt aan longontsteking. Freerk Jaspers Travaille overleed op 20 september 
1935 te Minnertsga. Hij was toen 61 jaar. Zijn vrouw Metje Winsemius overleed 
op 5 december 1953 te Berlikum. Ze was toen 77 jaar. Kinderen:  

 1. Dieuwke Travaille, geboren 4 juli 1900 te Minnertsga. Dieuwke trouwt op 2 juli 
1925 met Johannes Vogel. Johannes is geboren op 15 januari 1902 te Minnertsga 
als zoon van Anne Vogel en Sietske de Vries. Ze wonen eerst in Elba ( nu Lytse 
Buorren 11). Johannes werkte eerst als tussenpersoon in het bedrijf van z'n vader 
Anne. Zijn ouders woonden in het Blauwhûs (nu Lytse Buorren 13). Anne Vogel 
was graankoopman en zaadhandelaar. Omdat ze ook wel handel dreven met 
Duitsland verhuisden Johannes en Dieuwke voor enige tijd naar dit land. Later 
verhuizen ze weer naar Minnertsga en komen te wonen op de boerderij bij Lyts 



Hermana (op de Ald Bildt). Hier werd hun zoon Anne geboren. De tijd werd er niet 
beter op zodat de afnemers Anne wel betaalden met een wagon piano's of rapen. 
Na Lyts Hermana komen Johannes en Dieuwke te wonen in het huis wat nu te 
boek staat als Tsjillen 26. Daarna weer enige tijd in Elba. In ongeveer 1937 
verhuizen ze naar het Blauwhûs. Eerst in het achterste gedeelte en na het 
overlijden van zijn vader Anne in het voorste gedeelte. Johannes heeft ook vele 
jaren het beroep van brandstofhandelaar uitgeoefend. Zomers bewerkte hij dan 
wel het land van z'n vader. Johannes Vogel overlijdt op 22 mei 1985 te 
Leeuwarden (ziekenhuis). Hij is dan 83 jaar. Zijn vrouw Dieuwke overlijdt op 30 juli 
1987 te Harlingen, 87 jaar. Kinderen:  

a. Metje Vogel, geboren op 25 maart 1926 te Minnertsga. Ze trouwt op 24 mei 
1951 met Yde Huizinga. Yde is geboren op 23 september 1926 als zoon van Jan 
Huizinga en Sijtske van Wicheren. Het beroep van Yde is landbouwer. Ze krijgen 
drie kinderen: Dieuwke Huizinga, geboren 17 oktober 1952 te Engelum; Sijtske 
Huizinga, geboren 13 december 1956 te Engelum en Jan Huizinga, geboren 1 
september 1961 ook te Engelum.  

b. Franziska Vogel, geboren op 17 november 1927 te Anholt (West Duitsland). Ze 
trouwt op 10 januari 1952 met Frederik Johannes de Gooyer, geboren te 
Amsterdam op 5 juli 1926 als zoon van Frederik Johannes de Gooyer en 
Wilhelmina van der Heide. Zijn beroep is onderwijzer. Ze hebben een 
(aangenomen) zoon: Aart de Jong, geboren 22 april 1959. 

c. Anne Vogel, geboren op 12 december 1931 te Minnertsga. Anne trouwt op 16 
mei 1957 met Baukje Michiela. Baukje is geboren op 22 mei 1933 te Sint 
Jacobiparochie als dochter van Tjamme Machiela en Atje van der Meer. Ze gaan 
eerst wonen in het achterste gedeelte van het huis, genaamd Elba te Minnertsga. 
In 1966 kopen ze het hele huis. Het beroep van Anne was electriciën. Anne en 
Baukje krijgen drie kinderen:  

* Johannes Vogel, geboren op 22 juli 1958 te Minnertsga (woonplaats 
Menaldum);  



*Jacob Tjamme Vogel, geboren op 1 november 1959 te Minnertsga (woonplaats 
Lourain-la-Neuve in België).  

*Frederik Jan (Frits) Vogel, geboren 20 november 1970, ook te Minnertsga (woont 
in Drachten). 

d. Fredrika Vogel, geboren op 11 maart 1933 te Minnertsga. Ze trouwt op 30 
augustus 1956 met Fokke Miedema. Fokke is geboren op 1 juli 1931 te Ferwerd 
als zoon van Anne Miedema en Janke Oevering. Ze krijgen drie kinderen: Anne 
Miedema, geboren 30 september 1957 te Leeuwarden; Johannes Miedema, 
geboren 21 maart 1959 te Leeuwarden en Theo Miedema, geboren 21 november 
1960 te Leeuwarden.       

 

2. Jasper Travaille, geboren op 30 april 1903 te Minnertsga. Jasper trouwt op 15 
mei 1930 met Maartje Boersma. Maartje is geboren in Wier op 27 januari 1900 als 
dochter van Douwe Boersma en Tryntsje Prosje. Het beroep van Jasper was 
brandstofhandelaar. Ze hebben 50 jaar in hetzelfde huis gewoond aan de 
Ferniawei, toen Westerbuorren. Naast het huis, waar nu de familie J. Kuiken in 
woont (Ferniawei 23?). Daarna verhuisden ze naar de P.B. Winsemiusstrjitte 
(nummer 41) en omstreeks 1987 verhuisden Jasper en Maartsje naar het 
bejaardenhuis Nij Bethanië in Tzummarum. Jasper Travaille overleed op 2 
november 1989 in Leeuwarden. Hij was toen 86 jaar oud. Zijn vrouw Maartje 
overleed op 8 oktober 1998 te Harlingen. Ze had toen de leeftijd van 98 jaar. 
Jasper en Maartje kregen drie kinderen: 

a. Frederik (Frits) Travaille, geboren op 22 februari 1931 te Minnertsga. Frits 
trouwt met Annie Greydanus. Ze krijgen drie kinderen: Jasper Travaille, Titia 
Travaille en Martine Travaille. Allen geboren in Marrum. Frits is o.a. werkzaam 
geweest bij de Nederlandse Spoorwegen. Later trouwt Frits met Magda Martini. 
Ze wonen in Schagen. 

b. Douwe Travaille, geboren op 25 maart 1932 te Minnertsga. Douwe trouwt met 
Lutske Bijma. Lutske is geboren op 29 april 1933 te Sint Annaparochie (?) als 
dochter van Uilke Bijma en Aaltje Boonstra. Het beroep van Douwe was woning- 



en meubelstoffeerder. De langste tijd van zijn arbeidzaam leven bij V. en D. te 
Leeuwarden. Ze wonen in de Collot d'Escurystrjitte (nummer 24) in Minnertsga (al 
tientallen jaren). Douwe en Lutske krijgen vier kinderen:  

* Alie Travaille, geboren 21 juni 1958 te Minnertsga (woonplaats Wieuwerd) 

* Jasper Travaille, geboren 7 oktober 1959 te Minnertsga (woonplaats 
Minnertsga) 

* Marja Travaille, geboren op 5 juli 1964 te Minnertsga (woonplaats Minnertsga) 

* Hilly Tiny (Hillie) Travaille, geboren op 1 juni 1966 te Minnertsga (woonplaats 
Minnertsga). 

c. Trijntje Travaille, geboren te Minnertsga op 13 februari 1934. Ze trouwt in 
Hilversum met Paul Gibertus van der Meer. Paul was werkzaam in de chemische 
industrie. Ze woonden in Amersfoort. Tryntsje Travaille overleed in juli 1988 te 
Amersfoort. Paul woont hier nu nog. Paul en Tryntsje kregen twee kinderen: 
Arnold Jasper van der Meer, geboren op 23 juli 1972 te Hilversum en Marco 
Leonard van der Meer, geboren op 18 november 1974 te Amersfoort.      

* 

3. Sjoerdtje Travaille, geboren op 22 juni 1905. Ze trouwt met Berend Miersma. 
Kinderen: Arjen Miersma, Freerkje Miersma en Jasper Miersma. 

4. Bernardus Travaille, geboren 21 december 1906. Hij trouwt op 21 mei 1942 
met Hendrikje (Hinke) Bakker. Ze gaan woonden in de Hege Buorren, in het huis 
waar nu Ate en Foekje Herder wonen (nummer 12). Bernardus is eerst gardenier 
en daarna is hij werkzaam bij Koopmansmeelfabriek in Leeuwarden. Na het 
overleden van zijn vrouw hertrouwt Bernardus met Griet Walda. Ze wonen dan in 
Sneek. Anno 2000 is Bernardus overleden. Griet woont in Sneek. 

5. Anna Travaille, geboren op 9 november 1913. Ze trouwt met Feike van der 
Schaaf. Kinderen: Klaas van der Schaaf (anno 2000 overleden) en Metje van der 
Schaaf, getrouwd met Wout de Bont, woonachtig in Elburg. 

 



Generatie VI 22 

Albert Winsemius, geboren op 19 januari 1879 te Minnertsga als zoon van 
Bernardus en Dieuwke. Hij trouwt als hij 24 jaar is op 13 juni 1903 met Maaike 
Jelles Walda. Maaike is 23 jaar, geboren op 13 juli 1879 te Sint Jacob als dochter 
van Jelle Walda en Jitske de Vries. Albert is arbeider te Minnertsga, evenals zijn 
vader. Maaike is bij hun trouwen arbeidster, ook te Minnertsga. Ze verhuizen naar 
Oosterbierum. In november 1923 gaan ze vanuit Oosterbierum in Leeuwarden 
wonen. Ze wonen o.a. op het Kalverdijkje nummer 43 en de Ramsstraat 43. Albert 
heeft daar verschillende beroepen. Hij is winkelier in kruidenierswaren. Per 29 
juni 1933 wordt hij handelsreiziger. Ook is hij kantoorbediende. Op 1 mei 1936 
staat hij te boek als kaashandelaar. Op 13 december 1928 komt Trijntje van der 
Graaf bij hen wonen, waar hun zoon een half jaar later mee trouwt. Albert B. 
Winsemius overlijdt te Leeuwarden (in het Gereformeerd rusthuis, Cl.B. 
Balckstrjitte 17) op 20 november 1952, leeftijd 73 jaar. Maaike overlijdt op 2 
maart 1976 te Leeuwarden, 96 jaar. Ze worden begraven in Minnertsga.    

Kinderen: 

1. Bernardus Winsemius, geboren 5 maart 1906 te Minnertsga. Hij trouwt als hij 
23 jaar is op 12 juni 1929 te Leeuwarden met Trijntje de Graaf. Trijntje is 22 jaar, 
geboren op 19 april 1907 te Berlikum als dochter van Johannes de Graaf en 
Doedetje Krips. Bernardus is muziekleraar te Leeuwarden. Trijntje woont (dus) 
ook in Leeuwarden. Haar vader is landbouwer te Berlikum. Later is Bernardus ook 
kantoorbediende. Ze wonen op 4 verschillende adressen in Leeuwarden. Eerst in 
de Sibr. Leostraat 5 (boven). Per 9 september 1931 in de C.B. Balkstraat 29. Dan 
per 1 november 1935 in de Swammerdamstraat 31 en tenslotte per 1 mei 1937 
weer in de C.B. Balckstraat nu nummer 17. Ook woont een zuster van Trijntje 
tijdelijk bij hen in van 7 mei 1934 tot 14 maart 1935. Dit was Aaltje de Graaf. 
Hierna vertrekt ze weer naar Berlikum. In 1966 wonen ze in Tietjerk (Hanenburg 
2). Bernardus overlijdt op 20 oktober 1990 te Drachten (Haverstuk 319), 84 jaar. 
Trijntje overlijdt op 9 januari 2006 te Drachten, 98 jaar. Ze worden in Minnertsga 
begraven. Ze krijgen vier kinderen:  



a. Doedetje Maaike Winsemius, geboren 11 oktober 1930 te Leeuwarden. Ze 
trouwt met H.J. Broersma. Ze wonen in 1990 en 2006 (Doedetje) in Buitenpost.  

b. Maaike Albertha Winsemius, geboren 22 juni 1932 te Leeuwarden. Ze trouwt 
met R. Vlaskamp. In 1990 en 2006 wonen ze in Bergum.  

c. Albert Winsemius, geboren 4 april 1936 te Leeuwarden. Hij trouwt met A.M. 
Michael. In 1990 wonen ze in Dordrecht. Ze wonen in 2006 in Warnsveld. 

d. Johanna Winsemius, geboren 15 februari 1940 te Leeuwarden. Ze trouwt met 
G.F. Rosier. Ze wonen in 1990 en in 2006 in Leeuwarden (Ereprijs 70). 

 

Generatie VI 31 

Pieter Bernardus Winsemius, geboren op 29 december 1883 te Minnertsga als 
zoon van Bernardus en Dieuwke. Op 13 december 1902 wordt hij aangewezen 
voor militaire dienst. Zijn lengte is 1,598 meter. (Normaal is in die tijd 1,67 meter). 
Per 4 maart 1903 gaat hij dienen bij de Infanterie. Hij gaat enige keren met groot 
verlof (o.a. 29 juli 1904 en 29 september 1906). Voor zijn trouwen woont hij enige 
tijd in Oosterbierum, vanaf 1905 (zie bij zijn vader). Hij trouwt als hij 22 jaar is op 
16 juni 1906 te Barradeel met Aukje Jans van der Werf. Aukje is 19 jaar, geboren 
op 27 juli 1886 te Bergum als dochter van Jan Abrahams van der Werf en Cornelia 
Bonnema. Pieter is koopman te Minnertsga. Aukje woont te Bergum. Haar vader 
Jan is scheepstimmerman te Bergum. Ze verhuizen op 11 mei 1907 vanuit 
Oosterbierum naar Leeuwarden. Pieter is eerst koopman, daarna staat hij 
genoteerd als winkelier in kaas. Ze gaan wonen op de Nieuwburen 120 (boven), 
waar hij ook zijn kaaswinkel had. Later gaat het gezin wonen in de Bleeklaan 
nummer 125. Als ze hier wonen vieren ze hun 25-jarig huwelijksfeest en wel in 
juni 1931. Ze hebben 16 juni feest in de zaal bij de Koepelkerk dus vlakbij. De 
receptie was van half 4 tot 5. Op 28 mei 1932 gaan ze wonen in de Wijbrandt de 
Geeststraat 16 en 3 jaar later nog vanaf 12 mei 1935 op de Groningerstraatweg 
nummer 35. Zijn vrouw Aukje overlijdt op 17 januari  1966 te Leeuwarden 
(Nijlânstate 215), 79 jaar. Buiten zijn werkzaamheden hield Pieter zich veel bezig 
met de historie van Minnertsga en Barradeel en publiceerde hier vaak over. Zie 



over enige van zijn vele publicaties achterin. Ook met het graven in het verleden 
van de familie Winsemius. Hij kon toen niet bevroeden dat drie van zijn nazaten 
(zoon Albert, dochter Dieuwke en kleinzoon Pieter) anno 2020 op wikipedia staan. 
Hoewel het misschien niet in de aard ligt van een geboren Minnertsgaaster zou hij 
daar zeker trots op zijn geweest, hoewel Friezen het niet snel verwoorden. Pieter 
overlijdt op 9 december 1973 te Leeuwarden, bijna 90 jaar. Ook toen woonde hij 
nog op Nylânstate 215. Ze worden begraven in Minnertsga. Kinderen: 

1. Bernardus Winsemius, geboren 16 augustus 1907 te Leeuwarden. Voor zijn 
trouwen staat hij te boek als koopman in boter en kaas, later grossier. Op 1 april 
1936 wordt hij autoverhuurder te Leeuwarden. Hij trouwt op 7 februari 1940 met 
Gouda ten Hoeve, geboren 27 augustus 1911. In 1966 en 1973 woont Bernardus 
met zijn tweede vrouw nog in Leeuwarden. Bernardus en Gouda krijgen een zoon: 

a. Douwe Winsemius, geboren 23 mei 1940. Hij overlijdt op 17 juni 1974, 34 jaar.  

Dit blijkt uit de adverentie: 

Na lange tijd van onzekerheid, is thans onze droeve plicht U mede te delen, dat 
onze lieve zoon, broer, zwager en oom Douwe Winsemius, oud 34 jaar, op 17 juni 
1974 tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden op zee is omgekomen. Onze 
jongen ligt begraven in Malpica (Noord-Spanje). God geve ons allen de kracht om 
dit zware verlies te dragen. Leeuwarden, Handelstraat 1. Uit aller naam: B. 
Winsemius.   

Gouda ten Hoeve overlijdt op 15 mei  1945. Bernardus hertrouwt op 8 april 1952 
opnieuw en wel met Annigje Talen. Annigje is geboren in Steenwijk op 21 
augustus 1914. Bernardus overlijdt op 3 april 1987, 79 jaar. Annigje overlijdt op 1 
april 2001 te Leeuwarden, 86 jaar. Kinderen:  

b. Aukje Winsemius, geboren 5 september 1954. Ze trouwt met Ate Landstra. Ze 
wonen in Leeuwarden (2001). 

c. Geertje (Gerda) Winsemius, geboren 6 november 1956. Ze trouwt met Lucas de 
Jong. In 2001 wonen ze in Gouda. 

 



2. Jan Winsemius, geboren 1 augustus 1908 te Leeuwarden. Als hij 20 jaar is 
vertrekt  Jan op 21 september 1928 naar Amsterdam. Hier blijft hij tot 22 
december 1931 en keert dan terug naar zijn ouderlijk huis in Leeuwarden. Hij 
verhuist op 29 mei 1933 naar Amersfoort en blijft daar tot 24 maart 1934. Een 
half jaar later verhuist hij op 2 oktober 1934  van Leeuwarden naar Sneek. Hij is 
dan advocaat en procureur. Hij trouwt met Hester Cornelia van Dijk, geboren 23 
april 1911. In 1966 en 1973 wonen ze in Delft. Ook was hij bestuurder van het 
Hoogheemraadschap van Delftland. Jan overlijdt als weduwnaar op 21 oktober 
1994 te Drachten (De Warrenhove). In de advertentie staat vermeld dat Jan 
Drager is van het verzetskruis en Ridder is in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
Jan ligt begraven te Beetsterzwaag. Kinderen:  

a. Neeltje (Nely) Winsemius, geboren 25 september 1937.   

b. Aukje Winsemius, geboren 2 oktober 1939. Ze overlijdt op 22 december 1939.  

c. Pieter Winsemius, geboren 23 december 1940.  

d. Jan Dirk Winsemius, geboren 16 januari 1943. In 1994 al overleden.  

e. Bernardus Pierius Winsemius, geboren 30 april 1945.  

f. Aukje Johanna Winsemius, geboren 14 augustus 1946. 

De kinderen wonen in 1994 in Zwaag (Nely), Breda (Piet), Amsterdam (Bernard), 
Groningen (Aukje). 

3. Albert Winsemius, geboren 26 februari 1910 te Leeuwarden. Albert is eerst 
koopman in boter en kaas. Hij helpt zijn vader dus. Ook Albert zoekt het buiten 
Friesland en verhuist als hij 24 jaar is op 19 december 1934 naar ’s Gravenhage. 
Albert gaat economie studeren in Rotterdam. Hij trouwt op 20 juni 1938 met 
Aaltje Schreiber, geboren op 20 juni 1910. Vanaf 1945 is Albert werkzaam als 
hoofd van de afdeling Marktonderzoek van het ministerie van Handel en 
Nijverheid. Hij speelde een belangrijke rol in de Nederlandse wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog en later in de economische ontwikkeling van stadstaat 
Singapore. Voor een uitgebreider relaas over Albert zie wikipedia. In 1966 en 
1973 wonen ze in Scheveningen. Aaltje (Aly) overlijdt op 17 september 1993 te 



Den Haag. Ze wonen dan in de Cees Laseurlaan 65. Albert overlijdt op 4 december 
1996 te Den Haag, 86 jaar. In de advertentie staat: 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. The Distinghuished Service Medal 
Republic of Singapore. May Day Gold medal of Honour, N.T.U.C. Singapore. 

Albert en Aly krijgen de volgende kinderen: 

a. Anna Aukje (Ankie) Winsemius, geboren 25 juni 1939. Ze trouwt met de heer 
Aeyelts Averink. Ze krijgen 3 kinderen: Robbert, Erik en Jolijn. In 1993 en 1996 
woont Ankie in Krimpen aan de IJssel.   

b. Pieter Winsemius, geboren 7 maart 1942 te Voorburg. Hij is opgeleid als 
natuurkundige in Leiden. Hij was namens de VVD van 1982 tot 1986 minister van 
VROM in het eerste kabinet Lubbers. Hij haalde en haalt vaak de media. Pieter 
trouwt met Hannah Jansen. Ze wonen in 1993 (en nog) in Blaricum. Kinderen: 
Albert Winsemius; Gijs Winsemius; Mariëtta Winsemius. 

Voor nadere levensbeschrijving van Pieter zie wikipedia. 

c. Aukje Anna (Aukje) Winsemius, geboren 3 november 1943. Ze trouwt met Hans 
van Gorkom. In 1993 en 1996 wonen ze in Koudekerk aan den Rijn. Kinderen: Jaco 
en Marij. 

 

4. Abraham Winsemius, geboren 22 februari 1912 te Leeuwarden. Hij overlijdt op 
13 december 1912 te Leeuwarden, 8 maanden jong. 

 

5. Cornelia Winsemius, geboren 22 mei 1913 te Leeuwarden. Ze verhuist als ze 22 
jaar is op 16 maart 1935 naar Utrecht en is daar verpleegster. Ze woont daar op 
de Catherijnesingel 101. Op 5 december 1938 keert ze terug naar haar 
geboorteplaats Leeuwarden. Ze trouwt als ze 27 jaar is op 7 augustus 1940 te 
Leeuwarden met Marinus Willem Hamer. Marinus is 24 jaar, geboren 25 mei 1916 
in de gemeente Bergh (’s Heerenberg) als zoon van Johannes Hamer en Johanna 
Maria Jasperse. Voor zijn trouwen woont hij enige tijd in Losser. Bij zijn trouwen 



in ’s Heerenbergh. Van beroep is hij predikant. Zijn vader Johannes is 
gemeenteveldwachter, wonende in ’s Heerenbergh. Cornelia woont in 
Leeuwarden. Haar vader Pieter is dan koopman. In 1966 en 1973 wonen ze in 
Hengelo (O.). Ze krijgen de volgende kinderen:  

a. Aukje Johanna Hamer, geboren 9 juli 1941.  

b. Joh. Pieter Marinus Hamer, geb. 22 december 1942.  

c. Johanna Maria Hamer, geboren 10 maart 1944.  

d. Pieter Bernardus Hamer, geboren 8 augustus 1945 - overl. 19 januari 1946.  

e. Pieter Bernardus Jan Hamer, geboren 26 juli 1947.  

f. Maria Cornelia Hamer, geboren 7 juli 1950. 

 

6. Dieuwke Winsemius, geboren 30 juli 1916 te Leeuwarden. Dieuwke vertrekt als 
ze 22 jaar is op 17 april 1937 naar Harderwijk. Ze trouwt als ze 22 jaar is op 1 
augustus 1938 te Leeuwarden met Sipke Cornelis Bakker. Sipke is 27 jaar, geboren 
op 3 mei 1911 te Leeuwarden als zoon van Rinze Bartele Bakker en Aafke Vinken. 
Sipke is assistent bedrijfsleider te Eindhoven. Zijn vader is overleden en zijn 
moeder woont ook in Eindhoven. Dieuwke woont in Leeuwarden. In de laatste 6 
maanden voor haar trouwen woonde ze dus in Harderwijk. Ze verhuizen 
regelmatig. Zo wonen ze onder meer in Breda, Eindhoven en Zeist en Beilen. In 
1966 en 1973 wonen ze in Groningen. Sipke overlijdt op 11 augustus 2000. 
Dieuwke overlijdt op 25 april 2013 te Sint Nicolaasga, 96 jaar. Ze liggen begraven 
aan de Asserstraat te Beilen. Ze krijgen de volgende kinderen (tot 1951):  

a. Rinze Bart (Bart)Bakker, geboren 13 mei 1939.  

b. Piet Cornelis Bakker, geboren 30 maart 1941.  

c. Siebe Frans Bakker, geboren 2 maart 1946.  

d. Aukje Aafke Bakker, geboren 12 juli 1947.  



e. Aafke Marije Bakker, geboren 26 januari 1949.  

f.  Sipke Cornelis Bakker, geboren 5 maart 1951; 

Zie achterin voor een relaas over haar leven. Zie ook wikipedia. 

 

7. Jeltje Winsemius, geboren 26 augustus 1920 te Leeuwarden. Jeltje verhuist als 
ze 18 jaar is op 4 november 1938 naar Groningen. Ze gaat wonen in de H.W. 
Mesdagstraat 65a. Ze trouwt op 3 juni 1949 met Harke Willem Lettinga, geboren 
op 27 oktober 1919. In 1966 en 1973 wonen ze in Zwolle. Kinderen:  

a. Kornelis Pieter Lettinga, geboren 15 mei 1950.  

b. Pieter Jan Lettinga, geboren 20 september 1952.  

c. Bouke Flores Lettinga, geboren 4 december 1954.  

d. Bernardus Jan Albert, geboren 11 september 1958. 

 

Veel gegevens (veelal datums en namen) van Bernardus en Dieuwke en diens 
nazaten komen uit het familieboek Winsemius samengesteld door P.B. Winsemius, 
zoon van Bernardus en Dieuwke. Rest aangevuld  door mij en geactualiseerd. 
Omdat ik in 2003 het boek over de familie Helder (Helder – Zicht op het Verleden) 
heb voltooid, had ik veel aanvullende gegevens. Dit boek (deels) staat ook op de 
site minnertsgavroeger.nl. 

 

 

 

 

 



Uit Bedrijvenboek, dat ik in 2004 heb samengesteld, vanwege het 50 jarige 
bestaan van de Ondernemersvereniging Minnertsga.  

 

Sparwinkel Winsemius, Hege Buorren 3 

Gegevens van mevr. T. Winsemius-Boonstra uit Ermelo, zoals weergegeven in 
haar brief van 6 nov. 2003 

Nu zal ik me dan maar eens schrap zetten en proberen het geheugen wat op te 
frissen. Als je daar mee bezig bent komen die eerste jaren van je huwelijk weer 
boven. Het was een mooie maar ook een moeilijke tijd. We zaten ook nog met de 
naweeën van de oorlog en iedereen had het niet zo breed. Veel dorpsgenoten (de 
wat ouderen) verkochten thee, koffie en waspoeder, waar ze mee op pad gingen.  

Het was begin 1952 toen we trouwplannen maakten en om dan voor onszelf een 
winkel te starten. Het oude familiebedrijf Winsemius (aan de Meinardswei) was 
failliet gegaan en mijn man Jaap had thuis bij zijn ouders in het schuurtje een 
kleine voorraad kruideniersartikelen, wat met venten aan overgebleven klanten 
werd verkocht. In maart 1952 hoorden we dat de familie H. Haarsma het 
schoenenwinkeltje naast bakker Feenstra wilde verkopen. Het leek een geschenk 
uit de hemel. We konden voor ons zelf beginnen. Met hulp van een oom werd het 
pand gekocht en konden we plannen maken. De “Spar” werd onze leverancier en 
de verbouwing kon beginnen. In mei zijn we getrouwd en begin juni 1952 is de 
winkel geopend.  

Jaap ging nog steeds boekjes ophalen bij klanten, die ver buiten het dorp 
woonden en dan hielp ik in de winkel. Wat een verandering: van het 
Diaconessenhuis in Leeuwarden achter de toonbank in ons Sparwinkeltje. We 
woonden in het kleine kamertje naast de winkel maar toen onze eerste dochter 
geboren was, in de achterkamer. Deze was veel groter en door onszelf opgeknapt. 
In die tijd kwam ook de winkelsluitingswet: ’s avonds om 6 uur en 
woensdagmiddag dicht. Personeel hebben we niet gehad, alleen is je moeder 
(Sjieuwke Stapert) me komen helpen nadat Anneke (de tweede dochter) was 



geboren. Het werd me toen wel eens wat teveel en de verdiensten waren ook 
niet zo geweldig. We hebben heel wat afgeploeterd van ’52 tot ’57.  

 

Jaap Winsemius voor hun winkel 

sept. 1955 

Hierna besloten we de zaak te verkopen. Dat is gelukt en zijn we naar de 
Noordoostpolder gegaan. Deze polder stond toen aan het begin van haar 
ontplooiing. We hebben niet meer een eigen zaak gehad maar Jaap heeft zich 
helemaal gegeven in het opstarten van een nieuw bedrijf in Espel, samen met de 
eigenaar, waar we nu nog contact mee hebben.  

 



 

rond 1980 

Toch heb ik prettige herinneringen aan Minnertsga. Bakker Feenstra woonde 
naast ons, aan de andere kant het Verenigingsgebouw, in beheer bij Fetzen-Anne 
Braaksma, tegenover ons was de slagerij Van der Wal. De foto, die ik mee stuur is 
gemaakt door een onbekende fotograaf. Deze was op een bord geplakt en is van 
september 1955. Van de binnenkant van het huis heb ik helemaal geen foto’s. 
Jammer. 

De mensen, die er na ons hebben gewoond, waren Meindert en Maartje Hofstra, 
als ik het goed heb. Die verkochten wat huishoudelijke artikelen, naast het werk 
wat hij deed. Weer later was het een peuteropvang en dan houdt mijn informatie 
op. 

 

Uit Leeuwarder Courant wegens het overlijden van Dieuwke Winsemius in 2013: 

Schrijfster Dieuwke Winsemius uit Sint Nyk overleden 

Sint Nicolaasga – De schrijfster Dieuwke Winsemius is donderdag overleden op 
96-jarige leeftijd in haar woonplaats Sint Nicolaasga.  

Dieuwke Bakker-Winsemius heeft in haar lange leven meer dan negentig boeken 
geschreven. Haar oeuvre bestaat voor een groot deel uit kinderboeken en 



familieromans, maar de historische roman was haar grote liefde. Zo wijdde ze 
romans aan de levens van onder andere Anna Maria van Schurman, Marijke Meu 
en Amalia van Solms. Als reden waarom ze was gaan schrijven noemde ze ooit: 
“Heel ordinair: geldgebrek.” Toen haar man na de oorlog na drie jaar 
concentratiekamp thuis kwam, kon hij geen werk vinden. Zelf was ze lerares 
naaldvakken, maar omdat ze kleine kinderen thuis had, kon ze niet voor de klas 
staan. Schrijven kon ze wel. Ze stuurde een verhaal naar Libelle. Het werd 
geplaatst, het was het begin van een lange schrijverscarrière. Haar eerste 
historische roman verscheen in 1970. Aanleiding was een klacht van haar vader, 
die vond dat Marijke Meu als stammoeder van de Friese Nassaus zo karig bedeeld 
was. Geen enkel standbeeld, slechts één vernoemde straat. Het was het begin van 
een reeks historische romans, een genre dat volgens haar bestond uit verhalen 
“waarbij je niet met de feiten sjoemelt, maar die je wel met je fantasie 
aankleedt.” In een interview met het Reformatorisch  dagblad zei de schrijfster 
ooit dat ze bij voorkeur over christenen schreef. “Ik wil mezelf nu niet direct zo’n 
goede christen noemen, maar ik denk niet dat ik me zou kunnen verplaatsen in de 
gedachtewereld van iemand die niet gelooft, die geen houvast heeft.” 

*** 

Het schrijven zit de familie Winsemius in het bloed maar ze hebben ook het één 
en ander meegekregen van de familie Helder, een andere bloedlijn. Ik heb nog het 
origineel van een gedicht van Simon Dooitses Helder, mijn en hun voorvader en 
de pake van Dieuwke Helder, die in oktober 1799 een gedicht schreef bestemd 
voor zijn meisje Klaaske Kolm. Hij ondertekent met Mindersca, Den 13 October 
Anno 1799. Sijmen Dooijtzes. Verder is er een gedicht bekend van Bernardus 
Winsemius, dat hij schreef voor zijn meisje Dieuwke Helder, in de tweede helft 
van de 19de eeuw. De beginletters van de zinnen vormen de naam van Dieuwke 
Helder (zie www.winsemius.com). Nu volgen enige voorbeelden van het schrijven 
van Pieter Bernardus Winsemius. Eerst zijn herinneringen van korps ‘Oranje’. 
Zoals te lezen valt was Winsemius er al bij vanaf het begin. Zie ook onderstaande 
foto. Toch is er iets vreemds met zijn verhaal. Dit wordt gedateerd op april 1971 
terwijl het korps in 1969 al 75 jaar bestond. Vrouw Jeltje Joostema-van Dijk, die 



hij aanhaalt heeft het 100-jarige bestaan in 1994 meegemaakt. Ze overleed in 
augustus 1999. 

 



 



 

De eerste foto van het korps Oranje, in het jaar van de oprichting. Veel namen zijn 
niet bekend. Ik heb de foto gekregen van Sipke Zoodsma. Zijn vader Jan Zoodsma, 
geboren 1880, zit linksvoor. Daarnaast Wiebe Westerhuis. Op de tweede rij van 
voren, derde van rechts zit waarschijnlijk Pieter Winsemius, daar elf jaar. Het kan 
bijna niet anders want ieder lid heeft een instrument, behalve Pieter. Zo te lezen 
speelde Pieter op een fluit en die hou je niet gauw omhoog. Hij kwam wel overal 
bovenuit met zijn geluid. Op het bord staat: Chr. Zangver. en Fanfarekorps 
Minnertsga, dec’ 1894. 

 

Pieter B. Winsemius schreef ook geregeld artikelen, die werden geplaatst in het 
Gemeentekrantje. Dit betreft zijn 14de deel en gaat over het laatste deel van het 
Dagboek van zijn voorvader Albert. Het werd geplaatst in oktober 1968. Gegevens 
hieruit heb ik gebruikt voor het maken van dit Winsemiusgeslacht. Pieter 
ondertekende dan met een eenvoudige letter W. 

 



 



 

 





 

 

 

 



 

Arjen Hoekstra (l) en Rienik Post in 1920. 

 

Pieter schreef ook wel korte verhalen, vaak gebaseerd op ware gebeurtenissen. 
Hierboven een verhaal over Arjen Rodenhuis (in het echt Hoekstra), die eerst een 
winkel had in de Hegebuorren in Minnertsga. Bij het Reinaldageslacht (zie 
minnertsgavroeger.nl) beschrijf ik aan de hand van gegevens van Rienik Post, de 
kleinzoon van Rienik Post (op foto), dat Rienik begon als jongetje van 10 jaar bij 
Arjen Hoekstra. Hij moest dan op het paard passen tijdens het venten. Later zette 
Rienik zelf een winkel op, die meer dan 100 jaar heeft bestaan. In het verhaal 
wordt hij Klaas Meintes genoemd. Op bovenstaand foto van de 2 mannen. Arjen 
vertrok naar Amerika met zijn vrouw Hinke en kwam in 1920 nog een keer terug 
als betrekkelijk rijk man, terwijl hij in Minnertsga failliet was gegaan. De foto is 
een deel van de foto met al zijn vroegere maten. Ze waren hier met z’n allen een 
dag naar Oranjewoud.  

 

In 1941 begon Pieter Winsemius met het schrijven van artikelen in “De Stim”, 
daarna in de oorlog werd dit blad verboden. Hieruit vloeide voort dat Pieter 1952 
zelf een boekje uit liet brengen onder de titel: Minnertsgea, bijdrage ta syn 



Skiednis”. Hij draagt het op als leaf oantinken aan zijn vader Bernardus en moeder 
Dieuwke.  

Toen de kerk in Minnertsga afbrandde in 1947 werd in 1948 een boekje 
uitgebracht, dat men kon kopen voor f 2,50 en een bijdrage leverde voor de 
restauratie van de kerk, die in 1955 werd afgerond. Hoewel verreweg het grootste 
deel in dit boekje het werk is van P.B. Winsemius, wordt zijn naam niet genoemd. 
Als schrijver staat de domineer A.D. Wumkes. Dit viel Pieter goed tegen. Het korte 
verhaal achterin over Sijke de Bolrinster komt op naam van Siebe Reins Faber. Ik 
heb dit rechtgezet in een artikel in de dorpskrant rond het jaar 2000. 

Onder het voorwoord uit een boekje van Winsemius dat nooit is uitgebracht. 
Iemand bij de Fryske Akademy had enige bedenkingen zodat het bij Tresoar 
belandde. Ik heb het jaren terug gekopieerd. 

Aldfaers Print yn Doarp en Fjild 

In wurd yn 't foar 

Yn "Minnertsgea, bydrage ta syn skiednis" (útjown by Wever to Frentsjer, 1952) 
waerd prebearre it doarpslibben en de minsken, dy 't de doarpsmienskip 
foarmen, to tekenjen. It doel dat mei dit wurkje foar eagen stie is net allinne hwat 
breder yn ierdrykskundich opsicht, omt er trije doarpen yn bihelle wurde, mar wol 
ek hwat djipper ungean op dingen dy 't yn it neamde boekje koartlings oanhelle 
waerden. It wol ek biwiismateriael oandrage foar- en neijere taljochting jaen op 
fragen dy 't der oan 'e oarder kamen. Fral wol it ek, út lânskipgenetysk eachpunt 
wei de eagen gean litte oer itjinge hjoed de dei waer to nimmen is yn doarp en 
fjild, hwant neist geology, archeology en bibliografy, kin en moat de eigen 
waernimming in great plak ynromme wurde om ta it byld en de skiednis mei de 
ûnderskate aspekten, fan Barradiel to kommen. 



 



Boven een blad uit het rapport van de gemeente Barradeel: Proeve van 
Straatnaamgeving voor de Gemeente Barrdeel. Voor 1953 hadden ze huizen in de 
gemeente Barradeel alleen nummers. Ze wilden dit veranderen zodat Pieter werd 
benaderd om het nodige hiervan uit te werken. Hij noemt de plaats, de verklaring 
en de naam. Vele namen zijn overgenomen zoals Pieter dit voorstelde. Tien jaar 
later werd er een straat naar Pieter Winsemius genoemd. Pieter leefde toen nog. 
De straat heet dus P.B. Winsemiusstrjitte. De straat, waar ik het grootste deel van 
mijn leven heb gewoond (1969-1985 en 1988 – 2011). Het bordje op de hoek van 
deze straat en de Dirk Miedemastrjitte is wat verminkt door de letter B te 
verwijderen met verf. (dader P.M.W.?!). 

 

Barradeel – Rapport betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk 
Wurkferbân fan de Fryske Akademy. 

In het begin van de jaren 50 in de 20ste eeuw werd er grondonderzoek uitgevoerd 
op verschiilende plaatsen in de gemeente Barradeel. Uit dit rapport blijkt dat P.B. 
Winsemius hierbij was betrokken. Ze willen niet veel mensen met naam bedanken 
maar toch wordt een uitzondering gemaakt voor Winsemius vanwege zijn 
aandeel. Hier volgen enige keren dat hij wordt aangehaald in dit rapport: 

Blz. 30: P.B. Winsemius meent, dat de eerste stemplaatsen reeds voor 900 op de 
kwelder werden aangelegd. 

Blz. 96: Liet de tegenwoordige “Kapelleterp”, weinig twijfel bestaan over de vraag, 
of men hier inderdaad het terrein had, door Steenstra bedoeld – Eekhofs kaart 
van Barradeel geeft de naam trouwens ook aan – de heer P.B. Winsemius kon 
bovendien langs archivalische weg aantonen, dat hiert eenmaal inderdaad “ ‘t 
Oude Dal” gevonden werd. 

De heer Winsemius kwam op grond van terreinstudie tot de slotsom, dat de 
“smidt fen” ten Zuiden van het kloosterterrein lag. 

Blz. 128: Niet minder dankbaar zijn wij ook de heer P.B. Winsemius, talloze malen 
onze gids en metgezel op Barradeel’s wegen, voor wien elke deur open ging. 



Blz 131: De boerderij staat nog op Eekhoffs kaart van Barradeel aangegeven. De 
heer P.B. Winsemius te Leeuwarden, die zijn jeugdjaren in Minnertsga 
doorbracht, deelde ons mede zich het voorhuis van deze boerderij nog te kunnen 
herinneren; het was zeer vervallen en door een arbeidersgezin bewoond. Voorts 
schreef de heer Winsemius, die een grondige studie maakte van Barradeelster 
stemregisters, dat het hier de Tjummarumer stemplaats no 7 betrof, in 1546 
bewoond door de meergemelde Meijnert Janzoon en eigendom van Hessel 
Hermana, heerschap te Minnertsga.  

Blz. 138 Een en ander betreffende het dorp Minnertsga, l.c. p. 182 Winsemius, 
l.c., p 45 maakt aannemelijk dat de kern van patroonslanden oorspronkelijk deel 
uitmaakte van de hoeve van de Haitsma’s, de pastorielanden evenzo van de 
hoeve der Fernia’s en de vicarie- en sacristielanden van die der Hermana’s. 

Winsemius, l.c. p. 51 vermeldt dat Atte Fernia en His Dotinga in het begin der 
16de eeuw Fernia-state bewoonden.   

 

In 1966 zou er een nieuw gezinsvervangend tehuis in Minnertsga komen. In 
Barradeel Meiinoar Ien schreef Pieter een artikel over het gebied, waar dit tehuis 
zou komen te staan. Hij maakt aannemelijk dat het vroeger Lyts Hermana werd 
genoemd dus in de tijd voor de bouw van het latere Lyts Hermana. Na zijn betoog 
vraagt hij zich af welke naam het tehuis zou krijgen. Dit was nu niet meer zo 
moeilijk te bedenken. Het werd Hermanahiem. 

 

Enkele artikelen, die ik heb aangehaald zoals het verhaal over Oranje en over 
Arjen en Rienik heb ik van zijn kleinzoon Pieter Winsemius, geboren 1942. Ook hij 
heeft schrijverstalent, getuige de boeken die hij heeft geschreven. Zijn laatste 
boek moet nog uitkomen of is pas te krijgen vanaf vandaag (15 september). Zie 
onder de aankondiging hiervan in een magazine. 



 

 

Pieter is dus al in de voetsporen getreden van zijn pake Pieter en tante Dieuwke. 
Het zou niet zo vreemd zijn dat als er al een keer een historische roman van 
Minnertsga van de periode 1800 tot 1860 wordt geschreven, Pieter de 
aangewezen persoon is. Redenen: hij heeft de capaciteiten, heeft kennis van het 
verleden van Minnertsga, het dorp van zijn voorouders, en van de inwoners en 
diens beroepen van Minnertsga tussen 1810 en 1860. Ik heb daar meerdere 
boekjes overgemaakt. Ook kan hij gebruik maken van de door mij ingekleurde 
plattegrond van Minnertsga uit 1830 en andere plattegronden van het 
buitengebied. Verder zou zijn pake het wel hebben gewaardeerd. 

 

Deur op een kier naar het verleden: 

In de winter van 1851 speelde zich een drama af in de Hegebuorren van 
Minnertsga zoals het niet vaak voorkomt. Wel zijn er meerdere branden geweest 
maar dit bleef bij materiële schade. Bij deze brand viel er een dodelijk slachtoffer 
te betreuren. Het vond plaats in het pand, waar Dieuwke Helder met haar ouders 
en broers en zusjes woonde. Zelf was ze toen vier jaar. Ik denk wel dat ze het zich 
kon herinneren. Zelf weet ik bijvoorbeeld nog van een brand een eindje verderop 
van mijn woonhuis. Ik woonde in de Havenstrjitte en de brand was in de 
Skoalstrjitte. Het maakte nogal indruk op mij want ik kwam overstuur thuis. 

De brand in 1851 vond plaats op nummer 39. Rond 1840 bestond dit pand uit drie 
gedeelten maar later uit nog meer. Er waren 2 huizen van de Armvoogdij en het 
voortste was voor een ander gezin. Dit gezin was dus van Jan Helder, wagenmaker 



in Minnertsga. De wagenmakerij zal wel elders in de Hegebuorren zijn geweest 
want in dit pand was daar geen ruimte voor. Misschien wel in het pand nummer 
27, waar voorheen (1830) zijn vader Simon Dooitzes Helder zijn wagenmakerij 
had. De twee woningen van de Armvoogdij waren elk 35 m2 groot. In de tijd van 
de brand woonden er 5 gezinnen met in totaal 30 personen. Zie kaartje 
plattegrond Minnertsga 1830.  

Het meisje, dat hier bij omkwam was Ymkje Dijkstra, dochter van Simen Dijkstra 
en Janke Elsinga. In de overlijdensakte staat dat ze 1 jaar en 10 maanden oud was. 
Ze had nog een zusje dat een jaar later overleed. Dit was Maatje Dijkstra, 14 jaar. 

Naast dit pand op nummer 38 woonde Albert Winsemius en vrouw Antje Veersma 
met hun kinderen. Hun zoon Bernardus was toen net 8. Later trouwde hij met zijn 
buurmeisje Dieuwke. Hij heeft sowieso dus wel van het drama geweten. Een jaar 
later vond er nog een pijnlijke gebeurtenis plaats. Hun dochter (en dus zus van 
Bernardus) Wietske overleed. Ze was 20 jaar. Dit vond niet thuis plaats maar op 
nummer 71. Wellicht woonde ze hierbij in als arbeidster. Ze werd aangeven door 
haar buurjongen. 

Drama: 

Minnertsga - Februari (26) 1851 

Deze week heeft te Minnertsga plaats gegrepen eene brand van enige betekenis, 
zijnde geweest den 26 Februarij ’s voormiddags half elf en ontstaan in een 
vlasbraakhok, gestaan hebbende tegen de oostergevel van een, aan de 
Armvoogdij te Minnertsga behorend, huis op de Hoogeburen aldaar, bewoond 
door onderhoudgenietende huisgezinnen, welk brand door het zeer ontvlambare 
vlas gevoed en aangeblazen door den fellen Oostenwind, zich met woede heeft 
medegedeeld aan het gebouw – dermate dat daarvan slegts het muurwerk en het 
Westelijk gedeelte heeft kunnen worden behouden. Ofschoon door dat ongeluk 
een betrekkelijk aanzienlijk geldelijk verlies geleden is, was daaraan het meest te 
betreuren, dat een tweejarig kind, dat door de verwarring in het huis 
achtergebleven was, daaruit kort daarop en nog levende, door moedige handeling 
maar zoo veel te laat,  is gered geworden, dat het spoedig daarop is overleden en 



de bij de hand zijnde geneeskundige hulp niet heeft kunnen baten. De personen, 
door deze fellen brand van dak en meubelen beroofd geworden, zijn door de zorg 
van Armvoogden aanstonds weder zo goed mogelijk gehuisvest. Belangrijke 
inschrijvingen van particulieren zijn nog dezelfde dag gedaan, zodat de beroofden 
spoedig weder nieuwe meubelen en lijfgoed hebben kunnen koopen. 

(het kan zijn dat het voorste huis deels werd gespaard) 

Mijn herinnering als 4-jarige: 

  M’gea – 27 december 1963 - In Minnertsga is op eerste kerstdag de woning van 
de familie E. Meerstra uitgebrand. De brand ontstond, toen de heer Meerstra een 
kachel wilde aanzetten en door een steekvlam het boven de kachel hangende 
wasgoed in brand vloog. Hoewel de brandweer van Minnertsga-Sexbierum het 
vuur bestreed, kon niet worden voorkomen, dat de woning, die eigendom was 
van de gemeente Barradeel, volledig uitbrandde. 

 



 

Ingekleurd kaartje van Minnertsga uit 1830. Ik heb de kadasternummers 
veranderd in de huisnummers uit die tijd. De familie Helder en Winsemius 
woonden lang in deze straat. Zie beschrijving geslacht Winsemius. Eerst woonden 
ze aan de westkant en later aan de oostzijde. De familie Helder heeft er lang een 
wagenmakerij gehad. 

 



 

Plattegrond van Minnertsga uit 1830 van het buitengebied van Minnertsga, 
noordwesten. Hierop is de Gasthûspleats te zien (nummer 109). Hier werkte 
Pierius Winsemius in zijn puberjaren in 1830. Zijn ouders woonden nog (net) in 
Sint Jacob. Deze Pierius was de enige Winsemius in Minnertsga in 1830. Nu woont 
er weer 1 Winsemius. 



 

Op deze plattegrond van Minnertsga is nummer124 te zien. Hier woonde 
Johannes Winsemius met zijn gezin. Ze woonden vlak bij de molen. Ook dit is de 
noordwestkant van het dorp. 



 

Hier is de situatie te zien in 1830 van de omgeving van de Koarnbeurs (nr 93), de 
zuidwestkant van het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ik wist dat enige jaren terug, na het overlijden van schrijfster Dieuwke Winsemius, 
een artikel in de Leeuwarder Courant stond, waarin werd gepleit om een 
herdenkingstegel over haar op haar geboortehuis te plaatsen, op Nieuwburen 
120. Ik fietste er donderdag 10 september naar toe en nam hier een foto van. 
Pieter Winsemius zegt over deze dag van plaatsing: “Het was een mooi feest, 
waarbij ook het boek van mijn pake en beppe het levenslicht zag.” 

 

Nieuwburen 120 (boven) te Leeuwarden, geboortehuis van Dieuwke Winsemius. 

Links naast de deur de herdenkingstegel met de tekst:  

IN DIT HUIS WERD GEBOREN EN GROEIDE OP 

DIEUWKE WINSEMIUS 

1916-2013 

SCHRIJFSTER 

 

******* 



NAWOORD 

 

Toen ik het bestand stuurde naar Pieter Winsemius ter goedkeuring kwam hij met 
de volgende aanvulling: 

Een enkele correctie: 

In je inleiding vermeldt je dat mijn pake het dagboek van Albertus Winsemius 
bewerkte. Dat is feitelijk onjuist: er was helemaal geen dagboek, maar pake was 
een prima verhalenverteller en had zich zeer diep ingegraven in Albertus, op wie 
hij was vastgelopen. Je kan dat mooi zien omdat hij de eerste echtgenoot van 
Angenietje had gemist. We vonden pas veel later uit dat zij een heel jonge 
weduwe was. 

Mijn vader legde uiteindelijk de verbinding van Gaast en Ferwoude naar 
Beetsterzwaag, waar Albertus werd geboren als zoon van de zeer jong overleden 
Wicherus. Zijn moeder hertrouwde en verhuisde omdat zijn stiefvader aan de 
dijkverzwaring ging werken. 

*** 

Voor mij een verrassend slot van een geslacht, waar ik me enige weken intensief 
mee heb bezig gehouden, mede omdat ik er veel materiaal van had en mij 
interessant lijkt betreffende Minnertsga. 

De liefhebberij werd bij mij een passie, ook uit het volgende dat Pieter Bernardus 
Winsemius schrijft in zijn voorwoord in zijn boekwerkje uit 1952 “Minnertsgea, 
bydrage ta syn Skiednis”: 

Je kunt dit werk doen door het feit dat je “leafde ta it eigene” hebt. 

D. 

 

 


