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VOORWOORD 

 

Dit jaar ben ik bezig met een zoektocht naar geslachten, die rond 1800 al in 
Minnertsga woonden en meer dan 200 jaar later nog. Nu nog het geslacht Meijer.  

Dirk Jacobs Meijer, wonende in Minnertsga nam op 15 augustus 1812 de 
achternaam Meijer aan. Deze familienaam is een beroepsnaam en zegt dus veel 
over het werk, dat Dirk deed. Een meijer is namelijk een boer.  

Voor 1860 kan men aan de huisnummers op het kaartje achterin zien waar hij en 
diens nazaten woonden. Dirk was in 1832 eigenaar van huisnummer 42. Dit huis 
stond in de Hegebuorren, achter het huis nummer 43. Hier woonde in onze tijd 
Bouwe de With en was in de tijd van Dirk een cafe.  

Tegenwoordig wonen nog meerdere personen met de achternaam Meijer in 
Minnertsga omdat veelal de kinderen van Willem Meijer en Afke Zoodsma daar 
zijn blijven wonen. 

Foto’s van dit geslacht zijn te vinden in de beeldcollectie op de site van 
minnertsgavroeger.nl. Ook is hier een relaas te vinden van het orkest OKK uit 
Minnertsga, waar meerdere leden uit het gezin van Lieuwe Meijer en Hendrikje 
Grond een bijdrage aan leverden. 

Bronnen: meerdere boekjes, die ik heb samengesteld (zie ook 
minnertsgavroeger.nl), cbg.nl, allefriezen.nl, minnertsgavroeger.nl  

Veel sneupplezier. 

Dooitze Zwart, Schierstins, Leeuwarden, 31 december 2020 

Mailadres: zwartdooitze@hotmail.com 

 

 



Generatie I 

Jacob Dirks, geboren rond 1750, trouwt rond 1775 met Baukje Andries 
(Wassenaar). Jacob is kooltjer en ook huisman (kleine boer). Ze gaan wonen in 
Minnertsga. Ze krijgen acht kinderen. Allen geboren te Minnertsga. Baukje 
overlijdt op 25 juli 1800 te Minnertsga. Jacob overlijdt niet veel later en wel op 9 
september 1800 te Minnertsga. Kinderen: 

II-1 Doike Jacobs, geboren 24 februari 24 februari 1776 te Minnertsga. Ze trouwt 
met Wytze Sjoerds Bakker. In 1830 woont Doike als weduwe op nummer 21 (zie 
kaartje achterin), samen met haar kinderen Jacob, Trijntje, Baukje en Sjoerd. In 
1840 woont het gezin op nummer 52. Doike Jacobs Meijer overlijdt op 19 
augustus 1847 te Minnertsga (huis 120, Sellinge, nu Hearewei 15 en 17), 71 jaar.  

II-2 Dirk Jacobs, geboren 22 augustus 1778 te Minnertsga. Jong overleden. 

II-3 Tjitske Jacobs (Meijer), geboren 1 augustus 1781 te Minnertsga. Ze trouwt 
met Jan Willems Olijnsma. Ze hertrouwt met Klaas Heeres Dijkstra. Klaas is 
boswachter onder Bergum. Ze overlijdt op 7 maart 1832 onder Bergum, 50 jaar.   

II-4 Dirk Jacobs, geboren 7 december 1784 te Minnertsga. zie verder. 

II-5 Antje Jacobs, geboren 29 november 1786 te Minnertsga. Ze trouwt met Jan 
Teakeles Wiersma. Antje overlijdt op 26 december 1854 te Ried, 68 jaar.  

II-6 Andries Jacobs, geboren 18 februari 1789 te Minnertsga. zie verder. 

II-7 Klaas Jacobs, geboren 2 december 1791 te Minnertsga.  

II-8 Arjen Jacobs, geboren 22 augustus 1794 te Minnertsga. zie verder. 

 

Generatie II-4 

Dirk Jacobs Meijer, geboren 7 december 1784 te Minnertsga als zoon van Jacob 
en Baukje. Hij trouwt rond 1807 met Antje Willems Kuiken. Antje is geboren te 
Minnertsga, rond 1788, als dochter van Willem Beerts Kuiken. Dirk is kooltjer van 



beroep. Dirk neemt op 15 augustus 1812 de familienaam Meijer aan. Bij het 
zetten van zijn handtekening schrijft hij dit nog met een ‘s’ (Dirk Jacobs Meijers), 
maar gebruikt dit later niet meer. Ze wonen in 1830 op nummer 42. Volgens het 
kasdaster van 1832 is hij eigenaar van de woning op perceel 433 met een 
oppervlakte van 112 m2. Er is om het huis geen grond in zijn eigendom. Omgezet 
is dit dus nummer 42. Dirk overlijdt op 13 november 1843 te Minnertsga, ook 
huisnummer 42 (zie kaartje), 59 jaar. Antje overlijdt op 19 januari 1848 te 
Minnertsga, huisnummer 47, 60 jaar. Kinderen: 

III-1 Jacob Dirks Meijer, geboren 15 april 1808 te Minnertsga. jong overleden. 

III-2 Jacob Dirks Meijer, geboren 20 december 1820 te Minnertsga. zie verder. 

III-3 Baukje Dirks Meijer, geboren 29 november 1823 te Minnertsga. Baukje 
trouwt als ze 24 jaar is op 13 mei 1848 te Barradeel met Johannes Cornelis van 
der Wal. Johannes is 27 jaar, geboren te Sint Jacob als zoon van Cornelis Johannes 
van der Wal en Doetje Douwes van der Zee. Johannes is kooltjer te Minnertsga. 
Baukje woont daar ook. Twee kinderen: Antje en Cornelis. Ze wonen tot hun 
vertrek in maart 1854 naar de Haarlemmermeerpolder op nummer 142 (nabij ‘t 
Loo, Sixma van Andlawei) 

III-4 Antje Dirks Meijer, geboren 27 september 1826 te Minnertsga. Antje trouwt 
als ze 29 jaar is op 16 augustus 1856 te Barradeel met Jan Sjoerds Zuidema. Jan is 
35 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Sjoerd Jilderts Zuidema en Trijntje 
Andries. Jan is tapper te Minnertsga, waarschijnlijk bij zijn vader op nummer 43. 
Geen kinderen.  

III-5 Willem Dirks Meijer, geboren 1 augustus 1828 te Minnertsga. zie verder. 

 

Generatie II-6 

Andries Jacobs, geboren 18 februari 1789 te Minnertsga als zoon van Jacob en 
Baukje. Hij trouwt als hij 25 jaar is op 21 april 1814 te Franekeradeel met Jeltje 
Minnes Anema. Jeltje is ook 25 jaar, geboren te Ried als dochter van Minne 
Wybes Anema en Dirkje Dirks. Andries is boerenknecht te Ried, later huisman 



(kleine boer), ook boer, landbouwer. Jeltje woont in Ried. Minne is ook huisman. 
Andries overlijdt op 6 juni 1864 te Ried, 75 jaar. Kinderen: 

III-6 Boukje Andries Meijer, geboren 16 januari 1815 te Achlum. Boukje trouwt als 
ze 25 jaar is op16 mei 1840 te Franekeradeel met Thomas Wybes Nauta. Thomas 
is ook 25 jaar, geboren te Ried als zoon van Wybe Synes Nauta en Klaaske Thomas 
Visser. Thomas is timmerknecht te Ried. Ook Boukje woont in Ried. 

III-7 Minne Andries Meijer, geboren 15 februari 1817 te Midlum. Hij trouwt op 14 
mei 1842 te Franekeradeel met Klaaske Kornelis Tanja. Klaaske is 23 jaar, geboren 
te Marssum als dochter van Kornelis Piers Tanja en Tjitske Nannes Kuperus. 
Minne woont in Ried en heeft net voldaan aan de Nationale militie. Klaaske 
woont in Boer en is daar diensmeid. Ze gaan eerst wonen in Boer, waar Minne 
kooltjer is. Later in Ried. Ze krijgen zes kinderen: Andries, Tjitske, Cornelis, Jeltje 
Cornelis en Dirk.  

III-8 Jacob Andries Meijer, geboren 5 oktober 1818 te Achlum. Hij trouwt als hij 27 
jaar is op 16 mei 1846 te Franekeradeel met Grietje Wepkes Reitsma, Grietje is 20 
jaar, geboren te Franeker als dochter van Wepke Sybes Reitsma en Aafke Douwes 
de Boer. Jacob is boerenknecht te Ried. Later kooltjer. Grietje is dienstmeid te 
Bolsward, wonende te Franeker. Kinderen: Jeltje, Wepke, Aafke, Baukje, Aafke, 
Andries, Minne en Jeltje.  

III-9 Klaas Andries Meijer, geboren 9 september 1820 te Achlum. 

III-10 Dirk Andries Meijer, geboren 10 oktober 1822 te Achlum. 

III-11 Dirkje Andries Meijer, geboren 18 februari 1825 te Ried.    

III-12 Sjouke Andries Meijer, geboren 13 januari 1831 te Ried. 

III-13 Wiebe Andries Meijer, geboren 3 februari 1834 te Ried. 

 

 

 



Generatie II-8 

Arjen Jacobs Meijer, geboren 22 augustus 1794 te Minnertsga als zoon van Jacob 
en Baukje. Hij trouwt als hij 26 jaar is op 26 november 1820 te Franekeradeel met 
Lijsbeth Tietes Bonnema. Lijsbeth is 25 jaar, geboren te Minnertsga als dochter 
van Tiete Bonnema en Jetske Klazes. Arjen is boerenknecht te Ried. Lijsbeth 
woont daar ook. Later is hij meijer (kleine boer), landbouwer. Arjen overlijdt op 
21 juli 1877 te Franeker. Kinderen: 

III-14 Jakob Arjens Meijer, geboren 13 oktober 1821 te Ried. 

III-15 Jetkse Arjens Meijer, geboren 9 januari 1824 te Ried. 

III-16 Tiete Arjens Meijer, geboren 14 december 1828 te Minnertsga. 

III-17 Baukje Arjens Meijer, geboren 9 maart 1831 te Firdgum. 

III-18 Klaske Arjens Meijer, geboren 26 juni 1833 te Firdgum. 

III-19 Tjipke Arjens Meijer, geboren 4 september 1835 te Firdgum. 

III-20 Levenloos jongetje, geboren 22 september 1840 te Firdgum. 

 

Ik neem verder alleen de nazaten van Dirk Meijer en Antje Kuiken mee (dus 
Minnertsga) anders wordt het te uitgebreid. 

 

Generatie III-2 

Jacob Dirks Meijer, geboren 20 december 1820 te Minnertsga als zoon van Dirk en 
Antje. Hij trouwt als hij 28 jaar is op 3 februari 1849 te Barradeel met Geertje 
Lieuwes Tuinhof. Geertje is 20 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Lieuwe 
Dirks Tuinhof en Berber Rientses van der Velde. Beide wonen ze in Minnertsga. 
Jacob is kooltjer. Ze gaan wonen op nummer 53. Geertje woonde hier al voor 
1830. Ze overlijdt hier op 19 mei 1855 te Minnertsga waarschijnlijk t.g.v. een te 
zware bevalling. Jacob hertrouwt als hij 36 jaar is op 10 april 1857 te Barradeel 



met Fokje Harrents Jonker. Fokje is 31 jaar, geboren te Minnertsga als dochter 
van Harrent Simons Jonker en Franske Abrahams Joostema. Jacob is dus 
weduwnaar te Minnertsga. Fokje woont in Boer en is weduwe van Tjerk Jans 
Runia. Haar moeder Franske Abrahams Joostema woont ook bij hen in (op 
nummer 53). Ze is baker. Willem een broer van Jacob woont voor zijn trouwen in 
1858 ook bij hen. Dit huwelijk duurt ook niet lang want Fokje overlijdt 7 jaar later 
op 30 april 1864 te Minnertsga, 38 jaar. Jacob is gardenier en huurt dus geregeld 
percelen grond, meest voor 5 jaar. Bij een aanbesteding voor het slatten van 
vaarten b.v. voor Cornelis Jelles Tjessinga op 8 augustus 1846 is Jacob 1 van de 6 
aannemers. Ze krijgen er 87 en 45 gulden voor. In 1866 huurt hij van Waling Bos 
nog een perceel grond voor 5 jaar. Jacob overlijdt op 28 december 1893 te 
Minnertsga, 73 jaar. Kinderen Jacob en Geertje: 

IV-1 Dirk Jacobs Meijer, geboren 7 juni 1852 te Minnertsga. zie verder. 

IV-2 Lieuwe Jacobs Meijer, geboren 10 mei 1855 te Minnertsga. Lieuwe overlijdt 
op 19 augustus 1855 te Minnertsga (huisnummer 53), 3 maanden jong. 

Kinderen Jacob en Fokje: 

IV-3 Franske Jacobs Meijer, geboren 28 oktober 1858 te Minnertsga. zie verder. 

 IV-4 Antje Jacobs Meijer, geboren 14 december 1862 te Minnertsga. Antje 
overlijdt op 8 februari 1876 te Minnertsga, 13 jaar jong. 

 

Generatie III-5 

Willem Dirks Meijer, geboren 1 augustus 1828 te Minnertsga als zoon van Dirk en 
Antje. Voor zijn trouwen woont hij in bij zijn broer Jacob en ook bij zijn zus Baukje. 
Hij trouwt als hij 29 jaar is op 8 mei 1858 te Barradeel met Antje Jans Joostema. 
Antje is 21 jaar, geboren te Dongjum als dochter van Jan Abrahams Joostema en 
Geertje Dirks Faber. Willem is arbeider te Minnertsga. Antje is arbeidster te 
Dongjum. Haar vader is tapper te Dongjum. Willem overlijdt op 28 december 
1880 te Minnertsga, 52 jaar. Geen kinderen (kunnen vinden).  



 

Generatie IV-1 

Dirk Jacobs Meijer, geboren 7 juni 1852 te Minnertsga als zoon van Jacob en 
Geertje. Hij trouwt als hij 22 jaar is op 22 mei 1875 te Barradeel met Lolkje Sipma. 
Lolkje is ook 22 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Johannes Lieuwes 
Sipma en Sijke Jans Herrema. Dirk is kooltjer te Minnertsga. Lolkje woont in 
Westernijkerk, maar is verblijfhoudende als wees te Minnertsga. Ze huren op 23 
december 1875 het oostelijk deel (kamer) van een huis met koehuis, schuurtje, 
zolder en tuin van iemand uit Westernijkerk (Thijs Rochus van der Weg) voor 98 
gulden per jaar. Lolkje overlijdt op 25 februari 1883 te Minnertsga, 29 jaar. 
Waarschijnlijk vanwege een te zware bevalling van hun dochtertje Geertje. Dirk 
hertrouwt als hij 39 jaar is op 9 april 1892 met Wypkje Terpstra. Wypkje is 25 jaar, 
geboren te Sint Jacob als dochter van Eelke Terpstra en Aukje Halma. Dirk is dan 
nog gardenier, evenals zijn vader. Wipkje is dienstmeid te Minnertsga. Ook dit 
tweede huwelijk is geen lang leven beschoren evenals het tweede huwelijk van 
zijn vader. Wypkje overlijdt na een huwelijk van 4 jaar op 18 december 1896 te 
Minnertsga, 30 jaar. Dirk overlijdt op 13 oktober 1923 te Minnertsga, 71 jaar. 
Kinderen Dirk en Lolkje: 

V-I Jacob Dirks Meijer, geboren 15 april 1876 te Minnertsga. zie verder. 

V-2 Johannes Dirks Meijer, geboren 8 mei 1877 te Minnertsga. zie verder. 

V-3 Lieuwe Dirks Meijer, geboren 27 maart 1879 te Minnertsga. zie verder. 

V-4 Willem Dirks Meijer, geboren 9 december 1880 te Minnertsga. Willem 
overlijdt op 8 oktober 1887 te Minnertsga, 6 jaar jong. 

V-5 Geertje Dirks Meijer, geboren 31 januari 1883 te Minnertsga. zie verder. 

Kinderen Dirk en Wypkje: 

V-6 Aukje Meijer, geboren 24 januari 1893 te Minnertsga. Ze overlijdt op 20 
oktober 1967 te Minnertsga, 74 jaar. 



V-7 Eelkje Meijer, geboren 25 mei 1896 te Minnertsga. Eelkje overlijdt op 30 
september 1896 te Minnertsga, 4 maanden jong. 

 

Generatie IV-3 

Franske Jacobs Meijer, geboren 28 oktober 1858 te Minnertsga als dochter van 
Jacob en Fokje. Ze trouwt als ze 22 jaar is op 25 november 1880 te Barradeel met 
Dirk Zijlstra. Dirk is 23 jaar, geboren te Sint Jacob als zoon van Ybele Zijlstra en 
Sieuwke van der Zicht. Dirk is al wees en van beroep bakker te Sint Jacob, later te 
Leeuwarden. Franske woont in Minnertsga. Ze vertrekken 21 november 1883 
vanuit Sint Jacob naar Huizum. Op 9 juni 1884 gaan ze in Leeuwarden wonen. Dirk 
is dan koffiehuishouder en melktapper. Ze wonen op de Nieuwstad 3. Als hun 
enige dochter Fokje naar Edam verhuist volgen zij 3 jaar later en wel op 25 mei 
1910. Kinderen: 

V-8 Fokje Dirks Zijlstra, geboren 16 september 1881 te Sint Jacob. Ze trouwt als ze 
25 jaar is op 7 september 1907 te Leeuwarden met Leendert Dijkxhoorn. Leendert 
is ook 25 jaar, geboren te Delft als zoon van Rederus Dijkxhoorn en Trijntje van 
Galen. Leendert is van beroep smid-bankwerker, wonende te Edam. Fokje woont 
in Leeuwarden. Na haar trouwen verhuist ze naar de woonplaats van haar man, 
naar Edam. 

V-9 Ybele Dirks Zijlstra, geboren 9 september 1882 te Sint Jacob. Hij overlijdt op 
27 maart 1883 te Sint Jacob, 6 maanden jong. 

V-10 Sjieuwke Dirks Zijlstra, geboren 17 april 1885 te Leeuwarden. Sjieuwke 
overlijdt op 6 september 1885 te Leeuwarden, 4 maanden jong. 

V-11 Ybele Dirks Zijlstra, geboren 22 oktober 1887 te Leeuwarden. Ook deze Ybele 
overlijdt jong en wel op 19 januari 1890 te Leeuwarden, 2 jaar jong. 

 

 

 



Generatie V-1 

Jacob Dirks Meijer, geboren 15 april 1876 te Minnertsga als zoon van Dirk en 
Lolkje. Hij trouwt als hij 23 jaar is op 24 juni 1899 te Barradeel met Antje 
Groeneveld. Antje is ook 23 jaar, geboren te Berlikum als dochter van Meindert 
Jans Groeneveld en Tjitske Jans van der Leij. Jacob is arbeider te Minnertsga. 
Antje woont in Wier. Ze gaan wonen in Wier. Ze verhuizen binnen Wier op 12 mei 
1903 en 12 mei 1911. Kinderen: 

VI-1 Dirk Meijer, geboren 27 juni 1900 te Wier. Dirk is timmerknecht. Dirk vertrekt 
op 7 december 1922 naar Grouw en komt terug in zijn ouderlijk gezin op 20 
augustus 1923. Dirk overlijdt op 30 september 1929 te Wier, 29 jaar. Hij is dan 
timmerknecht en ongehuwd. 

VI-2 Meindert Meijer, geboren 22 maart 1902 te Wier. Meindert is gardenier. 

 

Generatie V-2 

Johannes Dirks Meijer, geboren 8 mei 1877 te Minnertsga als zoon van Dirk en 
Lolkje. Hij trouwt als hij 28 jaar is op 18 mei 1905 op Het Bildt met Reinou 
Hoekstra. Reinou is 26 jaar, geboren te Sint Jacob als dochter van Hendrik 
Hoekstra en Eke de Jong. Johannes is werkman te Minnertsga. Reinou is naaister 
te Sint Jacob. In 1906 is Johannes vrachtrijder/melkrijder. Later veehouder. Ze 
gaan 18 januari 1909 vanuit Minnertsga naar Sint Jacob. Kinderen: 

VI-3 Eke Meijer, geboren 2 december 1906 te Minnertsga. Eeke is eerst leerling 
verpleegster en vertrekt 4 augustus 1926 naar het provinciaal ziekenhuis te 
Bloemendaal. Op 21 augustus 1929 woont ze in de Academiestraat 10 te Franeker 
en vertrekt op 17 december 1929 naar Rijswijk. Ze komt wel weer terug in het 
gezin.  

VI-4 Dirk Meijer, geboren 15 november 1908 te Minnertsga. Dirk wordt 
fabrieksarbeider.  



VI-5 Lolkje Meijer, geboren 10 augustus 1912 te Sint Jacob. Lolkje is dienstbode 
en vertrekt op 8 november 1927 naar IJmuiden. Ook woont ze in Wassenaar. Ze 
trouwt als ze 21 jaar is op 9 mei 1934 op Het Bildt met Johannes Visser. Johannes 
is 23 jaar, geboren te Sint Jacob als zoon van Jan Visser en Dieuwke 
Schouwerwou. Johannes is landarbeider te Sint Jacob. Lolkje woont dan in Sint 
Anne.  

VI-6 Hendrikje Meijer, geboren 9 augustus 1914 te Sint Jacob. Hendrikje trouwt 
als ze 22 jaar is op 8 mei 1937 te Barradeel met Douwe van der Zee. Douwe is 22 
jaar, geboren te Leeuwarden als zoon van Sipke van der Zee en Jantje Wassenaar. 
Douwe is arbeider te Oosterbierum. Zijn vader is daar visser. Hendrikje woont in 
Sint Jacob. 

 

Generatie V-3 

Lieuwe Dirks Meijer, geboren 26 maart 1879 te Minnertsga als zoon van Dirk en 
Lolkje. Hij trouwt als hij 26 jaar is op 13 mei 1905 te Barradeel met Hendrikje 
Grond. Hendrikje is 23 jaar geboren  27 december 1881 te Minnertsga als dochter 
van Marten en Sieuwke. Lieuwe is werkman in Minnertsga. Hendrikje woont ook 
in Minnertsga. Na 1909 staat hij te boek als gardenier/koopman. Als koopman 
verkoopt hij op 19 juni 1913 een perceel bouwterrein te Minnertsga voor 550 
gulden. Ze verhuizen 16 juni 1920 vanuit Minnertsga naar Dronrijp. Op 18 mei 
1928 gaan ze terug naar Minnertsga. Lieuwe overlijdt op 6 januari 1969, 89 jaar.  

Hendrikje overlijdt op 16 december 1980 te Minnertsga, 98 jaar. Fjildleane 41.   

In een artikel in de LC staat het relaas van het afbranden van hun boerderij. Dit 
is achterin te lezen, evenals de ruzie, die Lieuwe had met R. (Rein?) Post in mei 
1903. 

 

 

 



Kinderen: 

VI-7 Lolkje Meijer, geboren 24 augustus 1905 te Minnertsga. Ze gaat 3 juli 1925 in 
Groningen wonen. Ze is verpleegster. Op 24 september 1927 keert ze terug in het 
gezin vanuit Appelscha, waarna ze 18 mei 1928 vertrekt naar Amsterdam, naar 
het Wilhelminagasthuis. Ze overlijdt op 5 augustus 1946 te Minnertsga, 40 jaar, 
ongehuwd. Op haar grafsteen staat vermeld dat ze officier was bij het Leger des 
Heils. 

VI-8 Marten Meijer, geboren 20 september 1906 te Minnertsga. Marten overlijdt 
op 22 november 1906 te Minnertsga, 2 maanden jong. 

VI-9 Sjieuwke (Sjoke) Meijer, geboren 18 september 1907 te Minnertsga. zie 
verder. 

VI-10 Geertje Meijer, geboren 6 april 1909 te Minnertsga. zie verder. 

VI-11 Rensje Meijer, geboren 6 januari 1911 te Minnertsga. zie verder. 

VI-12 Marten Meijer, geboren 3 juli 1913 te Minnertsga. zie verder. 

VI-13 Dirk Meijer, geboren 15 november 1914 te Minnertsga. zie verder. 

VI-14 Aukje Meijer, geboren 27 april 1916 te Minnertsga. Woont in Rijswijk 
(1988). 

VI-15 Willem Meijer, geboren op 29 oktober 1917 te Dronrijp. Zie verder. 

VI-16 Gatske Meijer, geboren 17 juni 1920 te Dronrijp. Zie verder. 

De meeste kinderen van Lieuwe en Hendrikje waren nogal muzikaal en speelden 
bij Het Strijkje OKK uit Minnertsga. Ze traden geregeld op. Dit is te lezen in een 
artikel op de site minnertsgavroeger.nl  

 

 

 



Generatie V-5 

Geertje Dirks Meijer, geboren 31 januari 1883 te Minnertsga als dochter van Dirk 
en Lolkje. Geertje trouwt als ze 23 jaar is op 19 mei 1906 te Barradeel met Melle 
Kuipers. Melle is 24 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van Bauke Kuipers en 
Trijntje Sytsma. Beide wonen in Minnertsga. Melle is daar arbeider. Geertje 
overlijdt op 1 januari 1953 te Minnertsga, 69 jaar. Kinderen: 

VI-17 Bauke Kuipers, geboren 26 juli 1907 te Minnertsga. Bauke trouwt als hij 27 
jaar is op 23 mei 1935 te Barradeel met Yttje van der Lei. Yttje is 25 jaar, geboren 
te Sint Jacob als dochter van Thijs van der Lei en Grietje Rollingswier. Bauke is 
kruidenier te Minnertsga. Yttje woont ook in Minnertsga, waar haar vader 
caféhouder is.  

VI-18 Dirk Kuipers, geboren 17 mei 1911 te Minnertsga. Dirk trouwt als hij 26 jaar 
is op 2 september 1937 te Menaldumadeel met Aafje Bontekoe. Aafje is 21 jaar, 
geboren te Berlikum als dochter van Ysbrand Bontekoe en Tjitske Reitsma. Ze 
gaan wonen in Minnertsga. Dirk is werkman te Minnertsga. Aafje woont in 
Berlikum. 

 

Generatie VI-9 

Sjieuwke (Sjoke) Meijer, geboren 18 september 1907 te Minnertsga als dochter 
van Lieuwe en Hendrikje. Ze vertrekt 4 februari 1928 naar Huizum (Raadhuisstraat 
14). Ze trouwt als ze 28 jaar is op 14 mei 1936 te Barradeel met Tiete (Tjitte) 
Terpstra. Tiete is dan 29 jaar, geboren op 19 augustus 1906 te Minnertsga als 
zoon van Rinse Terpstra en Janke Bonnema. Tiete is landbouwer, evenals zijn 
vader. Allen wonen in Minnertsga. Tjitte overlijdt op 13 augustus 1977 te 
Minnertsga. Sjoke woont in 1988 in Minnertsga. Sjieuwke overlijdt op 4 maart 
1995 te Minnertsga, 87 jaar 

 

 



Generatie VI-10 

Geertje Meijer, geboren 6 april 1909 te Minnertsga als dochter van Lieuwe en 
Hendrikje. Ze trouwt als ze 24 jaar is op 8 juni 1933 met Jan Terpstra. Jan is 30 
jaar, geboren op 27 mei 1903 te Minnertsga als zoon van Rinse Terpstra en Janke 
Bonnema. Jan is dus een broer van Tjitte, die met de zus van Geertje getrouwd is 
(Sjieuwke). Jan is gardenier. Ze wonen o.a. in de Havenstrjitte (nr 6). Jan overlijdt 
op 26 juni 1972, 69 jaar. Geertje woont in 1988 in Leeuwarden. Geertje overlijdt 
op 16 november 1990, 81 jaar.  

 

Generatie VI-11 

Rensje Meijer, geboren 6 januari 1911 te Minnertsga als dochter van Lieuwe en 
Hendrikje. Ze trouwt als ze 25 jaar is op 24 september 1936 te Barradeel met 
Romke Wijngaarden. Romke is 26 jaar, geboren te Minnertsga als zoon van 
Kornelis Wijngaarden en Baukje Engga. Romke is vrachtrijder, wonende te 
Minnertsga. Rensje woont daar ook. Ze gaan wonen op nummer 270 (nu Tsjillen 
2). (Moeder) Baukje gaat dan wonen in het huis daarnaast (nummer 272, Tsjillen 
5). Midden jaren 60 bouwen ze een huis naast de nieuwe loods van 
Transportbedrijf Joostema en Wijngaarden.  

Rensje overlijdt op 3 januari 1988 te Minnertsga, 76 jaar. Sinds 1970 weduwe van 
Romke Wijngaarden. Kinderen (volgens adv):  

1. H. Wijngaarden. Ze trouwt met T. Mosselman, wonend in Haaksbergen (1988),  

2. B. Wijngaarden, ze trouwt met P. Brommer, wonend te Buitenpost (1988),  

3. Kornelis Wijngaarden, trouwt met Maaike Visser, wonend te Minnertsga 
(1988).  

Andere kinderen: Levenloos kind, geboren 9 mei 1940; Levenloos kind, geboren 
15 augustus 1948; Lieuwe Wijngaarden, overleden te Minnertsga op 9 maart 
1953, 3 jaar. 

Over Transportbedrijf Joostema en Wijngaarden zie achterin. 



 

Generatie VI-12 

Marten Meijer, geboren 3 juli 1913 te Minnertsga als zoon van Lieuwe en 
Hendrikje. Hij trouwt als hij 25 jaar is op 25 mei 1939 te Barradeel met Gelbrig 
Wassenaar. Gelbrig is 26 jaar, geboren te Minnertsga als dochter van Abraham 
Wassenaar en Trijntje Miedema. Allen wonen in Minnertsga. Ze wonen lang op de 
Hermanawei nr 51 (voor 1954 nr 196). Gelbrig overlijdt op 12 februari 1992 te 
Minnertsga, 78 jaar. Marten overlijdt op 2 december 1993, 80 jaar. Kinderen:  

1. Trijntje (Tineke) Meijer, geboren 15 juni 1943 te Minnertsga.  

2. Lieuwe Meijer, geboren 25 december 1947 te Minnertsga.  

De kinderen wonen in 1993 in Minnertsga (Tineke, Miedleane 6) en Wier 
(Lieuwe).  

 

Generatie VI-13 

Dirk Meijer, geboren 15 november 1914 te Minnertsga als zoon van Lieuwe en 
Hendrikje. Hij is eerst slagersknecht. Hij verhuist geregeld om zijn werk en is dan 
inwonend. Vanaf juli 1931 woont hij een jaar in bij Witteveen in Menaldum. 
Daarvoor woonde hij in Vrouwenparochie. In 1937 woont hij 2 maanden in 
Leeuwarden (april-mei), in de Kleine Kerkstraat 7, bij Zijlstra. Hij komt dan van 
Minnertsga (nr 196, nu Hermanawei 51)). Van 18 februari 1939 tot 1 augustus 
1939 woont hij in Joure. Daarna woont hij weer in Minnertsga (nr 196) maar van 
23 september 1939 tot 17 juni 1940 woont hij in Sint Jacob als slager. Hij overlijdt 
op in november 1970, 55 jaar en wordt begraven op 13 november 1970 in 
Minnertsga. 

 

 

 



Generatie VI-15 

Willem Meijer, geboren op 29 oktober 1917 te Dronrijp als zoon van Lieuwe en 
Hendrikje. Hij trouwt als hij 20 jaar is op 12 maart 1938  te Barradeel met Aafke 
Zoodsma. Aafke is dan 18 jaar, geboren te Cornwerd als dochter van Jan Zoodsma 
en Klaske Helder. Willem is arbeider. Jan is veehouder. Allen wonen in 
Minnertsga. Ze wonen eerst op nummer 52 (nu Rispinge 4). Later lang op de 
Hermanawei, waar Willem pluimveehouder is. Aafke overlijdt op 8 oktober 1979, 
60 jaar. Willem overlijdt op 24 april 1991 te Leeuwarden, 73 jaar. Kinderen: 

1. Klaske Meijer, geboren 24 mei 1938 te Minnertsga. Ze trouwt met Abraham 
Joostema. Bram is geboren op 8 december 1936 te Minnertsga als zoon van 
Johannes Joostema en Sijmontje Meertstra. Ze wonen eerst op de Tilledyk 19 en 
later op Colkesyl. Klaske overlijdt op 10 september 2017, 79 jaar. Bram woont in 
Minnertsga. Kinderen:  Aafke Joostema, geboren 16 augustus 1958;  Johannes 
Joostema, geboren 29 oktober 1959; Willem Joostema, geboren 24 januari 1961; 
Hein Lieuwe Joostema, overleden 12 april 1978;  Simona Joostema, geboren 26 
oktober 1963;  Ria Joostema, geboren 24 juli 1965;  Wallie Neeltje (Wally), 
geboren 16 september 1967. Voor loonbedrijf Joostema, zie achterin.  
 

2. Hendrikje (Hinke) Meijer, geboren op 5 december 1939 te Minnertsga. Ze 
trouwt op 28 augustus 1963 met Hein Post. Hein is geboren op 5 december 1939 
te Minnertsga als zoon van Rienik Post en Jeltje Joostema. Ze wonen eerst in 
Minnertsga maar verhuizen naar De Lemmer. Hein overlijdt op 22 april 2010 in De 
Lemmer, 70 jaar. Kinderen: Rienik Post, geboren 19 juni 1965; Aafke Jeltje (Agnes) 
Post, geboren 15 februari 1968; Jeltje (Jennie) Post, geboren 9 juni 1970. Hinke 
woont in De Lemmer. 

3. Lieuwe Meijer, geboren 15 december 1944 te Minnertsga. Hij trouwt met 
Gepke (Geppie) de Haan. Geppie is geboren op 25 maart 1945. Ze wonen in 
Minnertsga. Kinderen: Rommy Meijer, Aafke Meijer, Tineke Meijer, Klaske Meijer 
en Willem Meijer. (Over melkrijderij Lieuwe Meijer achterin). 

4. Lolkje (Lok) Meijer. Ze trouwt met Wiebe Kamminga. Kinderen: Anita 
Kamminga, Yvonne Kamminga en Arjen Kamminga. Ze wonen in 2010 in Marsum. 



5. Jan Meijer. Jan overlijdt op 4 november 1952 te Leeuwarden (wonend in 
Minnertsga), 2 jaar jong. 

6. Geertje Meijer, geboren 20 maart 1952 te Minnertsga. Ze trouwt met Jacobus 
(Koos) Faber. Koos is geboren op 18 juli 1949 te Minnertsga. Kinderen: Rein Faber, 
geboren 10 september 1971; Anke Faber en Willem Faber, geboren 22 juni 1978. 
Koos en Geertsje wonen in Minnertsga.  

7. Jan Meijer. Getrouwd geweest met Joke de Lange. Jan woont in 2010 in 
Amsterdam. Kinderen: Marieke Meijer en Jan Willem Meijer. 

8. Sjoke Meijer. Ze trouwt met Gosse Miedema. Kinderen: Aafke Miedema; Tjettje 
Miedema en Hijlke Miedema. Gosse en Sjoke wonen eerst in Minnertsga. Later in 
Berlikum (Over winkel Sjoke Textiel achterin). 

 

Generatie VI-16 

Gatske Meijer, geboren 17 juni 1920 te Dronrijp. Ze trouwt met Jan Zoodsma. 
Wonend in Bolsward (1988). Jan is geboren op 29 juli 1917 te Minnertsga. Jan 
overlijdt op 19 november 1999 te Bolsward, 82 jaar. Gatske overlijdt op 17 maart 
2018 te Bolsward, 97 jaar. Kinderen: 

1. Hennie Zoodsma. Ze trouwt met Jan Westra. Ze wonen in Kampen. Kinderen: 
Roel, Ciska en Theo. 

2. Jan Zoodsma. Hij trouwt met Wil Elberse. Ze wonen in Bilthoven. Kinderen: 
Rosemary, Germen en Jan. 

3. Klaske Zoodsma. In 2018 al overleden. 

4. Jacqueline Zoodsma. Ze had een relatie met Paul Vermeeren (al overleden in 
1999). Ze woont in Leusden. 

5. Lieuwe Zoodsma. Hij trouwt met Lieske Martens. Ze wonen in Aerdenhout. 
Kinderen: Jolien, Marieke en Jan. 



6. Sietse Zoodsma. Hij trouwt met Ayse Sungur. Ze wonen in Amstelveen. 
Kinderen: Arkin en Irem. 

7. Geertje Zoodsma. Ze trouwt met Lodewijk Ypma. Ze wonen in IJlst. Kinderen: 
Jeroen, Hans, Peter.  

8. Bauke Zoodsma. Hij trouwt met Marian de Vries. Ze wonen in Waddinxveen. 
Kinderen: Sander en Bastiaan. 

(Gegevens gebaseerd op adv. 1999 en 2018, zelfde woonplaatsen)  

 

 

Geschil Lieuwe Meijer met R. (Rein?dz) Post: 

M’gea – 24 juni 1903 - Rechtzaak - Wie is begonnen? Toen in den avond van 21 
mei, omstreeks 8 uur de gardenier R. Post te Minnertsga twee paarden naar zijn 
land bracht, werd hij in het dorp lastig gevallen door den 24-jarige koopman 
Lieuwe M. Er moet tusschen diens familie en P. een vete bestaan, waaraan 
broodnijd niet vreemd schijnt te zijn. De gardenier maakte zich van ’t jongmensch 
af en vervolgde zijn weg naar ’t land, waar zijn vrouw en dochter hem 
tegenkwamen. Terwijl ze samen op weg waren naar huis, naderde Lieuwe, die er 
nog niet genoeg van scheen te hebben. Volgens Post en familie was hij woedend – 
verschrikkelijk, zegt de vrouw. En nu komt de aanleiding tot de vraag aan het 
begin van ons verslag geplaatst. Terwijl Post en zijn huisgenoten verklaren, dat de 
koopman aanviel, beweert Lieuwe, dat hij werd aangevallen. Hoe dan ook, de 
twee raakten over den grond, Post boven. Hoewel deze alles deed om zijn vijand 
in bedwang te houden, schijnt het den laatste toch gelukt te zijn Post in het 
gezicht te krabben. Vrouw en dochter trachtten als scheidsrechters op te treden. 
Maar niet voordat de jonge man beloofd had, zich verder van handtastelijkheden 
te onthouden, werd hem vergund op te staan. Hij hield slecht woord. Nauwelijks 
was hij op de been, of vrouw Post kreeg een maling tegen haar hoofd, waardoor 
het gouden oorijzer verbogen werd. Toen was Lieuwe tevreden en ging heen. De 
familie Post, die herhaling vreesde in het dorp, spoedde zich langs een omweg 
naar huis. Tegen Lieuwe wordt 1 maand gevangenisstraf geeischt, een vordering 
die den verdediger mr. De Jong Posthumus, voor dezen ‘storm in een glas water’ 



sterk overdreven voorkomt. Deze meent, vooral met het oog op beklaagdes 
verleden, dat een kleine geldboete meer dan voldoende zal zijn. 
 

Relaas afbranden boerderij en woningen van o.a. het gezin van Lieuwe Meijer 
en Hendrikje Grond. 

M’gea – 15 juni 1917 - De brand te Minnertsga. Omstreeks kwart voor 6 
gisteravond werden de ingezetenen van Minnertsga opgeschrikt door het kleppen 
van de brandklok. De oude boerenhuizinge midden in het dorp, bewoond door 5 
gezinnen, stond in brand. Spelende kinderen hadden in de schuur een vuurtje 
ontstoken, dat zich meedeelde aan eenige duizenden (men spreekt van 4000) 
bundels bewerkt vlas, zoodat binnen weinige minuten het gehele gebouw in 
lichtelaaie stond. Terstond was er veel volk op de been en met vereende krachten 
ging men de have in veiligheid brengen. Het huisraad van L. Meijer werd 
grootendeels buiten het bereik der vlammen gebracht. Eén varkentje kwam om 
het leven. Ook het voornaamste van den inboedel van D. Meijer werd gered. 
Minder gelukkig was het gezin van W. Braaksma, waarvan de vrouw met een paar 
kinderen buiten zat. Zoo goed als niets van hun have vermocht men te behouden 
en tot overmaat van ramp was deze inboedel niet verzekerd. Een ander gedeelte 
van het huis was bewoond door den stokouden M. Grond, die met moeite uit zijn 
kamertje werd geholpen. Van zijn goed kon ook maar het voornaamste buiten 
gebracht worden. De zitting van den vijfden bewoner T. Vogel is weer grotendeels 
uitgedragen. Toen het gebouw binnen een half uur één vuurberg was, stoven 
zware rookwolken, vermengd met asch en vonken, door de lucht en 
bedreigenden ernstig het kurkdroge rieten dak van het aan de overzijde van de 
vaart gelegen perceel, terwijl de vlammen reeds het belendende pand van IJ de 
Boer lekten. Een oogenblik dreigde de ramp een grooten omvang te zullen 
aannnemen, en betreurden velen het, dat Minnertsga geen brandspuit rijk was, 
want al wierp men ook geregeld tientallen emmers water op de bedreigde 
plaatsen, men kon niet verhoeden, dat hier en daar een begin van een brand 
ontstond. Gelukkig kwam  op het juiste oogenblik de brandspuit uit Tzummarum 
aan, die met bewonderenswaardige vaardigheid in werking werd gesteld en het 
gevaar afwendde. Eenige oogenblikken later arriveerde ook een spuit uit Sint 
Jacobiparochie en toen was men weldra het vuur de baas. Daarna verscheen ook 
nog een spuit uit Sexbierum en zette een extra tram uit Leeuwarden een 
reddingsbrigade met vier spuiten, om half 8 uit de hoofdstad vertrokken, aan de 
Mooie Paal af. Van de van verre aangevoerde hulpmiddelen behoefde geen 



gebruik meer te worden gemaakt, want de beide in werking zijnde spuiten 
konden de smeulende puinhoopen voldoende nat houden. Een groote partij 
bewerkt vlas, volgens sommigen ter waarde van f 30.000, staat nog te smeulen en 
heeft natuurlijk heel wat geleden. Van andere zijde vernemen we nog, dat de 
verbrande goederen een totale waarde hadden van ongeveer f 26.000 en bij 
Maatschappij “Achlum” verzekerd waren.  
 
(Toevoeging DZ: De stokoude M. Grond was Marten Grond, geboren 31 oktober 
1831, vader van Hendrikje Grond, getrouwd met Lieuwe Meijer. Marten was dus 
toen 85 jaar). 
 
(Uit overlevering werd mij verteld: Het huis is afgebrand in 1917. Lieuwe Meijer 
woonde er toen en één van zijn zoontjes stak het in de brand. 
Hoogstwaarschijnlijk was het ……….., die nu (1993) nog op de Fjildleane woont.  Er 
was nog een schuur met vlas. Ook is er een varken verbrand).  

 

Uit Bedrijvenboek 2004, samengesteld door mij: 

 
Transportbedrijf Joostema en Wijngaarden, Fjildleane 
 

Het bedrijf Joostema en Wijngaarden is in de 2de Wereldoorlog (1941) onstaan uit 
de bedrijven van Romke en Eppie Wijngaarden en van Abraham Joostema. Later 
zijn Hein en Wiebe Joostema, zonen van Abraham Joostema, daar aan 
toegevoegd. 

Het bedrijf was oorspronkelijk een vrachtautodienst vanuit Minnertsga naar 
Leeuwarden en Franeker. Eerst gebeurde dit met een T-ford en na de oorlog met 
oude legervoertuigen: een Dodge en een Chevrolet. Later werd het vervoer 
uitgebreid met agrarisch vervoer zoals aardappelen, bieten, granen, stro en hooi. 
Het bedrijf werd groter, er kwamen grotere auto’s en men ging zich meer richten 
op ongeregeld vervoer. Dit hield in dat het vervoer werd uitgebreid met Amstel 
bier, kunstmest, stenen enzovoort. Eigenlijk alles wat er op een vrachtwagen kon.  



Het kantoor was toen gevestigd aan huis bij Romke Wijngaarden in de Tsjillen. 
Hier staat tegenwoordig het huis van Durk en Gellie Terpstra. De opslag was in het 
pakhuis in de Tsjillen. Dit is nu de fietswerkplaats van Lieuwe van der Schaaf. De 
vrachtwagens stonden gestald bij Sjoerd de Groot, tegenover de oude ZPC-loods, 
tussen Lieuwe Joostema en de Boppeslach in.  

Doordat steeds meer bedrijven in de dorpen hun materialen thuis lieten komen, 
kwamen er steeds minder boderijders en nam Joostema en Wijngaarden 
verscheidene bedrijven over in de dorpen in de omgeving zoals Tzummarum, 
Oosterbierum/Sexbierum, Wijnaldum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, 
Berlikum, Beetgum, Beetgummermolen, Engelum en Marssum.  

In het jaar 1964 is de nieuwe loods gebouwd aan de Fjildleane 10. Dat was een 
hele verbetering, wat de ruimte betreft. Romke Wijngaarden bouwde er een huis 
bij. Rond 1970 besloten de mannen van toen, omdat ze op leeftijd kwamen, het 
bedrijf te verkleinen en weer alleen door te gaan met de bodedienst en wat daar 
zoal bij hoorde. Dit kwam ook omdat steeds meer agrarisch werk werd 
overgenomen door loonbedrijven. Alle chauffeurs gingen toen over naar de 
bedrijven die het werk overnamen. Alleen Bram van Hein Joostema bleef over als 
chauffeur. Bram nam in 1974 het deel van zijn vader Hein over met het doel om 
weer uit te breiden.  

In die jaren kwam het kassenbedrijf van Noardergea aan de Hearewei en werd 
hen gevraagd de bloemen naar de veilingen in Leeuwarden, Groningen en 
Aalsmeer te rijden. Hier vloeide uit voort dat de bodedienst werd afgestoten en 
ze zich helemaal gingen richten op het vervoer van groente en bloemen.  

Nadat Romke Wijngaarden, Hein Joostema en Wiebe Joostema waren overleden 
en Eppie Wijngaarden 65 jaar was geworden, is in 1984 het bedrijf voortgezet 
door Bram Joostema met zijn vrouw Jannie als v.o.f. Joostema Transport. De loods 
aan de Fjildleane werd nog gebruikt. Bram en Jannie woonden de hele periode in 
Minnertsga in de Collot d’ Escurystrjitte op nummer 13.  

 

 



Loonbedrijf Joostema 

 

Deel van het artikel uit de Bildtse Post van 15 december 1999 door Hilco 
Wagenaar, gebruikt voor het Bedrijvenboek Minnertsgea. 

 

Johannes Joostema runt het loonbedrijf, dat is gevestigd aan de rand van het 
dorp, samen met zijn vader Bram Joostema (63). Hoewel Bram Joostema de 
dagelijkse gang van zaken steeds meer aan zijn zoon overlaat, overleggen beide 
mannen nog dagelijks over te nemen beslissingen. Verder is een belangrijke rol 
weggelegd voor het personeel, in totaal vijf man te weten Oane Binnema, Hein de 
Vries, Willem Joostema, Bart van der Schaaf en per 1 januari komt Auke 
Akkerman ook nog de gelederen versterken. Ook zoon Bram Joostema (15) helpt 
al volop mee in het bedrijf. “Sy binne de krêft fan it bedriuw”, vindt Johannes 
Joostema. 

Het ontstaan van loonbedrijf Joostema voert terug tot de periode van voor de 
Tweede Wereldoorlog. “Us pake Jehannes hie wat lân en hy die wolris wat wurk 
foar oare gerniers út it doarp. Syn soannen Adam, Hein en Bram holpen him 
dêrby. Dat leanwurk groeide stadich út en op in stuit koe pake d’r fan bestean. Hy 
wurke doe noch gear mei Jehannes Boersma en Oane Reitsma mar letter is hy 
allinnich trochgien. Yn 1948 kocht pake syn earste David Brown-trekker en doe is 
it baltsje begûn te rôljen.” 

Bram Joostema kwam begin jaren vijftig in het groeiende loonbedrijf te werken. 
“Myn broer Adam gie nei Kanada te wenjen en myn oare broer Hein woe leaver 
foar himsels begjinne”, legt Bram Joostema uit. Hij is er ook bij komen zitten. “Ik 
siet yn tsjinst doe’t ús heit my frege as ik dan it bedriuw trochsette woe. De âldere 
bruorren wienen fuort, no!  Hie ik doe nee sein, dan hie hy it hiele spul ferkocht. 
Mar ik woe wol. Ik koe fjierder dochs net folle oars.” 

Onder leiding van Bram Joostema schakelde het loonbedrijf al snel over van het 
gebruik van paarden naar moderne, mechanische machines. “Us heit hie eins mar 



in hekel om efter de hynders oer it lân te rinnen”, lacht Johannes Joostema. “Hy is 
mear in meganysk man wylst pake mear tradisjoneel oanlein wie.” 

Zoetjes aan bouwde Bram Joostema het wagenpark uit met meer tractors en 
rooiers. Het loonwerk steeg navenant. Momenteel beschikt het loonbedrijf over 
een indrukwekkende vloot van landbouwmachines, die onder andere bestaat uit 
een achttal New Holland- en Renault-tractoren, een 2-rijige Wulf-axiaal 
aardappelrooier, een 2-rijige Standen-rooier, een Avr-rooier, een 6-rijige 
bietenrooier en twee New Holland combinaties. Daarnaast heeft Joostema ook 
drie hydraulische kranen in het werk. Een mobiele kraan voor het loonwerk, een 
mobiele kraan, die bijna het hele jaar is uitgeleend aan aannemers en een 
rupskraan, die eveneens voor het loonwerk wordt ingezet. 

In 1985 verhuisde het bedrijf van de Tilledyk naar een gloednieuw onderkomen 
op het kersverse industrieterrein op Colkesyl. “Wy hienen op de Tilledyk in 
buorkery en twa loadsen mar wy sieten ynboud. Wy koenen gjin kant mear út. 
Mei stipe fan de gemeente binne wy doe ferhúze nei Colkesyl, oan de râne fan it 
doarp. Wy krigen dêr in loads fan 1500 fjouwerkante meter. Dat wie doe hiel grut 
mar it is no alwer te lyts.” 

Net als pake Johannes destijds aan Bram Joostema vroeg of deze het bedrijf voort 
wilde zetten, stelde Bram Joostema voor de verhuizing naar Colkesyl dezelfde 
vraag aan zijn zonen Johannes en Willem. Want nieuwbouw zet je immers voor de 
volgende generatie. Over die vraag hoefde de huidige eigenaar niet lang na te 
denken. “Ik woe altiten al leanwurker wurde. Nei de legere lânbouskoalle en in 
jier middelbere lânbouskoalle gie ik as sechtjinjirrige al by ús heit oan it wurk. Fan 
him ha ik de kneepkes fan it fak leart.” 

“Ik fyn it prachtich om mei masines te wurkjen”, vervolgt Johannes Joostema. 
“Noch folle moaier fyn ik it om te sjen hoe de frucht op it fjild groeit. Dan bin ik yn 
myn elemint. Op it fjild fiele jo je frij. Dat is de kick fan it leanwurk.” 
Tegenwoordig komt Joostema bijna niet meer aan het echte veldwerk toe. Hij 
regelt veel achter de schermen, zoals bijvoorbeeld het aannemen van de 
opdrachten. Ook verzorgt hij de contacten met de klanten. 



 

Melkrijderij L. Meijer, Hege Buorren 

Lieuwe Meijer, wonende te  Minnertsga schrijft het volgende over het bedrijf: 
 
Rond het jaar 1967 ben ik begonnen als melkrijder. Eerst met Piet Terpstra uit 
Minnertsga. Ik had nog geen groot rijbewijs en Piet wel. Op de Oudebildtdijk was een 
melkrijder, die ophield en zodoende werd de rit ons aangeboden door de fabriek. De 
heer Walda kwam bij ons met de vraag of we de melkrit over wilde nemen. Dit moest 
dan wel dezelfde avond ingaan. Ik werkte bij mijn vader en Piet zat in de paardenhandel. 
Allebei konden we er wel wat bijverdienen. We hebben eerst samen de ritten gedaan. 
Later hebben we er een melkrit bij genomen (gekocht). Dit hebben we nog enige tijd 
samen gedaan en zijn toen uit elkaar gegaan. Ik kreeg de Bedford en Piet de Volvo (met 
de grootste rit). Ik heb alle boeren gehad boven de lijn Harlingen, Franeker, Dronrijp, 
Beetgum, Vrouwenparochie, Nieuwebildtdijk.  
 
Met de vrachtwagen en aanhangwagen vervoerden we in de top 350 bussen. ’s Zomers  
twee keer en in de maanden november tot maart één keer per dag. ’s Morgens begon ik 
om 7 uur en was rond 10 uur weer thuis. ’s Avonds begon ik om half zes en was half 
negen weer thuis. De ritten veranderden bijna elk jaar. Toen ik een veebedrijf kocht aan 
de Tjessingawei 8, heb ik de melkrit met auto verkocht. Later heb ik nog een melkrit 
aangenomen van Piet Terpstra, die ik nog een paar jaar met de tractor met twee 
wagens heb gereden. Toen waren er al veel boeren die overgingen op de tank. Tussen 
de melkrit reden we met de auto ook stro, aardappelen en bietenkoppen. Je kon er zo 
wat bijverdienen.  
 
Er is de laatste jaren veel veranderd. Hier en daar is nog een boer die melkt. In de 
jaren dat ik melkrijder was had elke boer koeien. Als het zo doorgaat blijft er geen 
boer over en dat is geen goede zaak. 
 

 

 

 

 



Sjoke Textiel (Miedema), Stasjonstrjitte 3 

Brief van Sjoke Miedema – Meijer: 

In maart 1979 hebben wij het winkelpand en woonhuis gekocht aan de 
Stasjonstrjitte no. 3. We hebben het winkelgedeelte en het woonhuis 
gemoderniseerd; er is een groot raam in het winkelgedeelte gekomen. We 
hebben een restantje van de vorige bewoonster overgenomen en zijn doorgegaan 
met textiel en kleinvak. Later, toen de heer Goffe Jensma stopte met zijn winkel, 
hebben wij parfumerie en foto’s erbij gekregen. 

In december 1983, toen ons tweede kind op komst was, hebben Jilles en Betty 
Groeneveld de winkel en het woonhuis van ons gekocht. 

 

 

  



 

 

Door mij gemaakt en ingekleurd kaartje van de plattegrond van Minnertsga uit 
1832. Ik heb de perceelnummers omgezet in de huisnummers zoals die waren 
voor 1860. Hierop zijn de huisnummers, die een rol hebben gespeeld bij het 
geslacht Meijer. Op 21 en 52 woonde Doike Meijer. Op nummer 42 woonde als 
eigenaar lang Dirk Jacobs Meijer. Hier overlijdt hij ook. Zijn vrouw overlijdt enige 
jaren later op nummer 47. Hun zoon Jacob Dirks Meijer woonde lang op nummer 
53. 

 


