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VAN DE REDACTIE 
 
Om de kosten van de verenigingskas een 

beetje te besparen hebben we de 

uitnodiging voor de bijeenkomst op vrijdag 

4 maart a.s. in deze nieuwsbrief ‘verpakt’. 

We hopen die avond op een grote opkomst.  

Verder hebben we in deze nieuwsbrief weer 

wat aardige zaken bij elkaar gesprokkeld. 

Ook geven we een terugkoppeling over de 

foto van de bouwactiviteiten in Sexbierum 

uit de vorige nieuwsbrief.  

 
 

LEZING PIETER WINSEMIUS 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al 

aangekondigd dat oud VVD minister van 

milieu prof. Pieter Winsemius naar 

Sexbierum komt.  Hij komt dan vertellen 

over zijn voorouders van de familie 

Winsemius. Eén van zijn voorvaderen was 

Albertus Winsemius die van 

1766 tot 1782  dorpsrechter en 

schooldienaar was van Firdgum. 

Ook zal hij vertellen over zijn 

familie die vroeger onderaan de 

zeedijk woonde in relatie tot 

andere zeedijkster families. 

Pieter Winsemius is een echte 

sneuper op het gebied van 

familiegeschiedenis en heeft al heel veel 

namen met familieverhalen in zijn privé-

collectie. Al jaren doet hij, als opvolger van 

zijn vader en grootvader, familieonderzoek.  

 

Datum : vrijdag 4 maart 2005 

Aanvang : 20.00 uur 

Locatie : dorpshuis It Waed 

               Skoalstrjitte 12 

               Sexbierum 

 

Ook niet leden zijn welkom. Dus neem 

gerust een uw partner, vriend(in) of een 

goede kennis mee.  

 

BESTUURLIJK 
 
Al geruime tijd geleden is in het bestuur 

het idee geopperd om een boek uit te 

geven van de middenstand- en 

bedrijvigheid in de dorpen van de vroegere 

gemeente Barradeel tussen globaal 1900 

en 1960. Het boek zou door een aantal 

mensen moeten worden geschreven die 

bekend zijn met één van de dorpen. Om 

een eerste begin te maken hebben op 27 

januari jongstleden enkele bestuursleden 

de genomineerde auteurs uitgenodigd voor 

een oriënterend gesprek over de plannen 

rond de uitgave van het boek.  

 

LEDENNIEUWS 
Nieuw leden: 

 Y. Baarda, Tj. Hiddesstrjitte 3 

8855 CA SEXBIERUM 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

 J. Ypma, Leeuwarden 

 

Adreswijziging:  

 K.J. Koornstra, Fregat 30 

8531 AH LEMMER 

 P. de Valk, Seedyk 7 

8851 RM TZUMMARUM 

 

 
 

 

 

VERZOEK PENNINGMEESTER  
Onze penningmeester, Klaas-Evert Andringa, 

heeft gevraagd om u als lid er even op te 

wijzen dat de contributie van het nieuwe 

verenigingsjaar 2005 weer moet worden 

betaald. Hij verzoekt u het contributiebedrag 

ad € 15 bij te laten boeken op RABO-

rekening: 32.55.38.271 t.v.n. 

Oudheidkundige Vereniging Barradeel.  

 

Ook kunt u op de eerstvolgende bijeenkomst 

het verschuldigde bedrag contant betalen. De 

penningmeester neemt de beurs mee! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEBSITE  
 

De website heeft een andere uitstraling 

gekregen en is overzichtelijk geworden. Het 

bezoekersaantal is al ver over de 7000 en 

er zit maandelijks nog steeds een stijgende 

lijn in. We krijgen ook steeds meer leuke 

reacties en digitale foto’s toegestuurd. In 

vergelijking met andere websites van 

vergelijkbare verengingen, springt die van 

onze verenging er bovenuit wat het aantal 

te bekijken foto’s betreft. Op onze website 

is niet alleen veel te lezen , maar ook te 

zien. Binnenkort worden ook van de dorpen 

gezet hoe het vroeger was en hoe het nu is. 

Wietse Leistra is met de voorbereidingen 

bezig. Als u iemand in één van de dorpen 

ziet met in de ene hand een oude 

prentbriefkaart en in de andere hand een 

camera, dan zal dat Wietse zijn.  

 

 

 

 

“ Oud minister van milieu doet 
boekje open over familie” 

 

ARCHIEFMATERIAAL 
 
Heeft u, of weet u of er ergens oude 

documenten, foto’s en andere zaken liggen 

die belangrijk genoeg zijn om te bewaren, 

laat het ons even weten. U kunt altijd 

terecht bij Wietse Leistra. 

 
CONTACT: 
 
E-mail adres: 

gghbouma@hetnet.nl (Gerrit Bouma)  

wietseleistra@hetnet.nl (Wietse Leistra) 

Bellen kan natuurlijk ook.  

 

 Jan Vonk, voorzitter, tel. 0517-

591505 

 Wietse Leistra, beheerder archief, 

tel. 0518-481630 

 Gerrit Bouma, beheerder website, 

tel. 0519-241409  

 
WEBSITE VAN DE VERENIGING: 
 
www.oudbarradeel.nl  
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FOTO BOUWACTIVITEITEN 

SEXBIERUM  
 
We hadden het al zo’n beetje verwacht. De 

reactie van de foto in de vorige nieuwsbrief  

kwamen van Harm en Carel Zaagsma. Hij 

vertelde ons dat om een verbouwing ging 

van 8 diaconiewoningen ten oosten van de 

Hervormde kerk in Sexbierum. De 

woningen zijn gebouwd in 1843 en deze 

verbouwing was omstreeks 1930.  

De kinderen rechts van de kruiwagen: 

Roelof en Riekje Zaagsma (van de 

aannemer). Verder kinderen van Jo Nauta 

en Ate Nauta (ds. Nauta). Voorste rij vlnr: 

gemeente architect Ane wiersma, ?, Sipke 

roukema, Geert J. Pols (diaken), ds. Nauta, 

mevrouw Nauta, mevrouw Zaagsma-

Nieuwhof, Jochem Postma (man met pet). 

Tweede man van links aannemer P.J.W. 

Zaagsma (met hoed), iets rechts: Andries 

Norder (later garage Norder). De houten 

steen kruiwagen op de voorgrond is nog 

steeds in het bezit van de familie Zaagsma. 

De kruiwagen heeft tot omstreeks 1954 

dienst gedaan.  

 
 

 
 

MEINARDSWEI 30 
MINNERTSGEA 
 
(gedeelte uit beschrijving pand, auteur G. 
Bouma) 
 
Op oude fotokaarten is duidelijk te zien dat 

het pand in 1913 nog een café is en dat de 

uitstraling van het pand in 1916 veranderd 

is in een winkel. In deze tussenliggende 3 

jaar hebben Bernardus Winsemius en zijn 

vrouw Antje Jacobs Bouma het pand 

overgenomen en zijn zij een winkel 

begonnen in kruidenierswaren en 

manufacturen. Bernardus was venter van 

beroep en Antje was voor haar huwelijk al 

‘winkeliersche’. Bernardus overleed in 

oktober 1922 daarna werd de zaak  

 

 

 

 

 

voortgezet onder de naam ‘Wed. B. 

Winsemius’. Later is deze naam gewijzigd in 

de firma P. B. Winsemius.  

 

Begin jaren 1950 stond een heel klein 

artikeltje in de krant dat de dorpswinkel als 

volgt omschreef: ‘Een voorbeeld van een 

degelijke dorpswinkel die reeds 40 jaren lang 

in ‘t centrum van Minnertsga is gevestigd als 

manufacturenhandel, drogist en 

kruidenierswaren. Een goede bediening deed 

hier de clientèle steeds toenemen, zoodat 

men ver in de omgeving thans zijn klanten 

met een eigen auto kan bedienen’. 

 

In 1950 heeft Bouwe de With het pand 

gekocht. Bouwe was eerst in dienst bij Ale 

Hiddema die op de Tsjillen een fietsenhandel 

had en vanuit dat pand ook de draadomroep 

verzorgde voor het dorp. Toen de 

draadomroep een onderdeel van de 

toenmalige PTT werd mocht Ale Hiddema de 

uitzending niet meer verzorgen en was 

Bouwe de aangewezen man. Aan het 

Oosteinde 425f (Hermanawei) begon Bouwe 

een handel voor zich zelf  en verzorgde van 

daaruit de draadomroep. In 1950 ging hij 

verhuizen naar de Meinardswei en opende 

daar een nieuwe winkel en handelde o.a. in 

radio’s, lampen, schemerlampen, Witte Kat 

batterijen, wasmachines, en later ook 

televisies.  

 

 

 

 

 
Meinardswei 30 Minnertsga, winkel Winsemius 

 

 

In de begin jaren zestig van de vorige eeuw 

was hij regelmatig op daken te zien waarop 

hij televisieantennes plaatste. 

  

In het begin van de jaren zeventig van de 

vorige eeuw werden de woningen, die 

haaks op het pand aan de Hegebuorren 

stonden, afgebroken en is ook de oude 

schuur die er achter stond met de grond 

gelijk gemaakt. Met de vrijgekomen ruimte 

wist men eerst geen raad. Men was het er 

niet over eens of het nu een 

groenvoorzienig moest worden of een 

parkeerterrein. Enkele jaren later zijn ook 

de woningen tussen het pand van Bouwe de 

With en het Hervormd gebouw afgebroken. 

In 1979 begon het voor Bouwe de With 

spannend te worden want ook zijn pand 

stond kennelijk op de nominatie om 

gesloopt te worden.   

 

Bouwe de With had, nadat hij zijn zaak had 

beëindigd, plannen om het pand in oude 

stijl terug te brengen om zo afbraak te 

voorkomen. Er zou een 

handtekeningenactie worden gehouden 

maar dat is er nooit van gekomen. 

Desondanks is het pand toch blijven 

bestaan en is het in 1994 door de 

erfgenamen van De With verkocht aan 

Sicco van Dijk. 


