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VAN DE REDAKTIE 
 
De redactie is er weer in geslaagd om 
wetenswaardigheden en het laatste nieuws 
over de gang van zaken binnen uw 
vereniging samen te vatten in deze 
nieuwsbrief.  Op 14 oktober 1953 stond er 
een artikel in de Leeuwarder courant over 
de venter, Jan Vijver. Wellicht dat lezers 
onder u deze persoonlijkheid nog hebben 
gekend en dan roept dit artikel natuurlijk 
ongetwijfeld herinneringen bij u op.  
 
Eind november; en dus loopt het alweer 
naar het eind van het jaar. Het is misschien 
nog wat aan de vroege kant, maar de 
redactie en het 
bestuur wensen 
u alvast een 
gezellige 
feestmaand toe 
en proosten ook 
al op het nieuwe 
jaar 2005. 
 
 
LEDENNIEUWS 
 
Nieuw leden: 

 Nienke van den Doel-Ruim 
Vivaldistraat 1 
6961 BG EERBEEK 

 L.H. Westra 
Parrallelweg 4 
8801 JM Franeker 

 
Adreswijziging: 

 P.D. van Droogewas 
Rommelhaven 8 
8861 AS Harlingen 

 
 
WEBSITE 
 
In verband met onze webside is er een 
aantal bezoekers  geweest die contact 
hebben gezocht met de vereniging. 
Sommigen hadden vragen die we naar 
tevredenheid konden beantwoorden. Van 
andere bezoekers hebben we digitaal 
fotomateriaal ontvangen om deze te 
plaatsen op de webside.  
 
De volgende contacten zijn er geweest: 

 Roel van Steinvoorn reageerde 
op een foto van de familie 
Steinvoorn en gaf ons de namen 
doorgaf van de familieleden; 

 Jacob Miedema uit Apeldoorn 
stuurde ons een foto van het 
gezin van zijn pake Johannes 
Miedema en beppe Aaltsje 
Broersma uit Sexbierum; 

 Rienst Dijkstra uit Oosterbierum 
vroeg om nadere informatie over 
het pand in Oosterbierum waar 
hij woont. Dit is de oude smederij 
van Wiersma, Buorren 4; 

 Bernard Kragenburg hebben we 
van nadere informatie voorzien 
over de zate Cranenburg onder 
Wijnaldum; 

 Marten van der Krieke reageerde 
op het poëziealbum van Kleiske 
Klein uit 1924. Zijn beppe Aukje 
Spriensma had hierin geschreven. 
We hebben hem een kopie 
aangereikt van het handschrift en 
ontvingen als dank een foto van 
zijn beppe op 13-jarig leeftijd; 

 Van Henk Aartsma uit Dokkum 
ontvingen we meer dan 100 
krantenknipsels uit de Leeuwarder 
Courant m.b.t. de oude gemeente 
Barradeel. 

 
Op de webside zijn een aantal digitale 
fotoalbums te bekijken en deze worden 
regelmatig geraadpleegd. Het 
bezoekersaantal per maand is nog steeds 
stijgende. We kunnen constateren dat we 
met de publicatie op internet in een behoefte 
voorzien.  
 
Archiefdag 30 oktober 2004 
 
Zaterdag 30 oktober jl. was het landelijke 
archiefdag. In de Yep Hettinga-skoalle in 
Firdgum heeft Wietse Leistra een aantal 
geïnteresseerden ontvangen en tekst en 
uitleg gegeven op vragen. Belangrijk die 
middag is geweest dat er weer een aantal 
contacten zijn gelegd en dat de activiteiten 
van de vereniging zijn gepromoot.   
 
 
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.   
 
 
Jan Vijver komt overal met zijn 
koopwaar 
 
Wanneer men de mensen in Barradeel of 
Hennaarderadeel, Het Bildt, Franekeradeel of 
Wonseradeel vraagt of ze Jan Vijver ook 
kennen, kijken ze eerst nadenkend. Maar dan 
plotseling, alsof aan de lucht de zon 
doorbreekt, glijdt er over hun gezicht een 
lach en zeggen ze: ‘O, jo bedoele seker Jan 
Fijfie!!’. Natuurlijk kennen ze die. Die 
wandelde al met zijn karretje langs de wegen 
toen . . . En dan komen de herinneringen aan 
dit opgeruimde mannetje, dat vandaag nog 
even welgemoed en vriendelijk achter zijn 
karretje met boenders en veters, kammen en 
borstels, theezeefjes en knijpers langs de 
dorpen trekt als vijftig jaar terug.  
 

Lange ‘Nassause’ sokken omspannen zijn 
broekspijpen. En zijn schoenen zijn zo oud 
als de wereld, maar ‘ik hew nooit sere 
foeten en ik ben nooit moed’ zegt Jan, die 
nu 71 jaar is. Meer dan vijftig jaar heeft hij 
langs de deuren gezwalkt. Een kleine 
figuur, verloren in het wijde landschap. Een 
zakje over zijn rug, waarin de huisvrouwen, 
bij wie Jan een welkome gast was (met zijn 
hoge stemgeluid wist hij altijd wel een mooi 
verhaal) wel vaak een extraatje stopten. 
Wat appels, een paar schoenen, een oude 
jas. Naarmate de zak voller werd, werd het 
karretje lichter.  
 
Ik herinner me goed, zei iemand ons, dat 
het vroeger altijd feest was, als we na 
schooltijd Jan Fijfie (niet scheldnaam, maar 
een erenaam) ontdekten. Hij had van alles 
en praatte met iedereen. Van thuis was het 
streng verboden Jan te plagen. Hij was een 
veel te beste man. Betrouwbaar als de Bank 
van Engeland en wat hij verkocht was goed.  
 
Eergisteren zagen we Jan Vijver plotseling 
in de buurt van Sexbierum. In de zon. Nog 
precies dezelfde Jan van heel, heel lang 
geleden. De sokken nog over de 
broekspijpen. Op de kar nog dezelfde 
kistjes. Een mattenklopper stak er als een 
vaandel boven uit. Dat vaandel had met 
wandelmedailles behangen moeten zijn. 
Over de grote mand lag nog hetzelfde 
baaltje.  

 
Meer dan een week had Jan in Sexbierum 
gewerkt, hoorden we. Zijn kar ‘parkeert’ hij 
’s avonds in een boerenschuur en hij fietst 
dan naar moeder de vrouw in Franeker. 
Overdag stalt hij ook zijn oude fiets bij een 
boer.  
 
Vroeger, in de slechte tijden, was het leven 
van Jan Vijver niet gemakkelijk. Hij had een 
groot gezin. Maar nu heeft hij een grote, 
vertrouwde klantenschaar. Zorgen over 
middenstandsproblemen hoeft hij niet te 
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hebben. Voor hem geen winkelweek of 
zegelactie. ‘Kom, Jan, wiene jo der ek ris 
wer´, zeggen de klanten, als Jan de lading 
van zijn kar bij de voordeur heeft 
uitgestald. En dan gaat het op een kopen. 
Een dienstmeisje van achttien bedenkt 
plotseling, dat ze een tandenborstel nodig 
heeft en een haarkam. Die er dan ook nog 
maar bij. De boer komt er bij staan en ziet 
een pijp die hem zint. En zijn vrouw 
bedacht dat ze drie klerenhangers nodig 
had.  
Jan loopt het erf weer af. Zijn oude 
schoenen ritselen door de bruine bladeren. 
Hij gaat de hoofdweg weer op. Langs de 
diepblauwe lucht vliegen de straaljagers 
naar Vlieland. De wereld is veranderd bij 
vroeger. Jan is dezelfde gebleven. Vroeger 
had hij een hondenkar, net als zijn vader 
die voor bakker Noordenbos met koek en 
banket de boer op ging. Maar dat mag nu 
niet meer. Jan vindt het niet erg. 
Ophouden? Nee! Hij moet dit blijven doen. 
Zijn vrouw zegt soms dat hij moet 
ophouden, omdat het om het geld niet 
beslist nodig is. ´Dan sou ik in ´e hús sitte 
mutte´, zegt Jan zacht. En wie kan dat, na 
meer dan een halve eeuw in Gods vrije 
natuur te hebben gezworven? 
 
 
AANWINSTEN 
 
De vereniging is in het bezit gekomen van 
twee prachtige foto’s van een 
kruidenierswinkel in vermoedelijk 
Sexbierum. Achter op één van de foto’s 
staat geschreven: ‘B. Bloksma fotograaf 
Sexbierum’.  De foto’s zijn ook te bekijken 
op onze webside. 
 

 

  
Wie kan ons meer vertellen over deze 
winkel?  
 
Ons e-mailadres is: 
 
gghbouma@hetnet.nl (Gerrit Bouma)  
wietseleistra@hetnet.nl (Wietse Leistra) 
Bellen kan natuurlijk ook. (Tel. nr. : zie bij 
contacten) 
 
Parenteel van Pierius WINSEMIUS 
 
 
I.1 Pierius WINSEMIUS, tr. Janke 
Alberts. 
Uit dit huwelijk: 
1. Albert Pierius WINSEMIUS, geb. 04 
03 1791 (zie II.1). 
 
II.1 Albert Pierius WINSEMIUS, geb. 04 
03 1791, overl. Minnertsga, huis nr. 105 24 
11 1863, begr. Minnertsga (graf rij 15 nr. 6) 
28 11 1863, tr. (1) voor 1863 Teatske 
Thomas STATA (State), overl. voor 1863. Tr. 
(2) Antje Pieters VEERSMA, overl. Minnertsga 
19 03 1883. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Thomas WINSEMIUS, geb. St. 
Jacobiparochie 27 02 1821 (zie III.1). 
2. Pieter Alberts WINSEMIUS, geb. 
1838 (zie III.5). 
3. Bernardus Alberts WINSEMIUS, 
geb. Minnertsga 29 01 1843 (zie III.8). 
 
III.1 Thomas WINSEMIUS, geb. St. 
Jacobiparochie 27 02 1821 (gezindte: Herv.), 
arbeider, tr. (1) Barradeel 08 05 1847 Antje 
WIERSMA, geb. Firdgum 1820, overl. 
Minnertsga 26 09 1850. 
Het echtpaar woonde op huisnr. 93 te 
Minnertsga, dit de eerste woning op de 
Koornbeurs. In de volksmond kortweg de 
'Beurs' genoemd. 
Tr. (2) Barradeel 23 08 1851 Uilkje Klazes 
TERPSTRA, geb. Ferwerd 1806 (gezindte: 
Chr. Afgescheiden). 
Op 12 mei 1852 vertrekt dit gezin naar 
Franeker en uit dit huwelijk zijn  geen 
kinderen geboren. 

 
 
Tr. (3) Franeker 1864 Ytje KLIMMERBOOM. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Albert WINSEMIUS, geb. 
Minnertsga 1848. 
 
2. Theunis WINSEMIUS, geb. 
Minnertsga 11 01 1850. 
 
III.5 Pieter Alberts WINSEMIUS, geb. 
1838, arbeider, overl. 1906. 
Wonende te Minnertsga. 
Tr. (1) Barradeel 18 05 1861 Antje Jans 
HELDER, geb. Minnertsga 15 11 1839, 
overl. 1864, dr. van Jan Simons HELDER, 
wagenmaker, en Mettje Jelles WALDA, 
winkeliersche. Tr. (2) Barradeel 19 05 1866 
Akke Ales de VRIES, overl. voor 1899. 
Uit het eerste huwelijk: 
1. Mettje WINSEMIUS, geb. 1862. 
Uit het tweede huwelijk: 
2. Albert WINSEMIUS, geb. 1866, 
overl. 1937, tr. (1) Akke HAAGSMA, geb. 
1867, overl. voor 1923. Tr. (2) Marchien 
IEDEMA, geb. 1876, overl. 1967. 
3. Ate WINSEMIUS, geb. 1869, 
overl. Minnertsga, huis nr. 34 12 12 1877, 
begr. Minnertsga (graf rij 15 nr. 6) 17 12 
1877. 
4. Bernardus WINSEMIUS, geb. 
Minnertsga ca. 1874, venter, winkelman, 
overl. ald. 30 09 1922, begr. Minnertsga 
(graf rij 32 nr. 15) 04 10 1922, tr. 
Barradeel 25 02 1899 Antje BOUMA, geb. 
Minnertsga ca. 1874, winkeliersche, dr. van 
Jacob Annes BOUMA en Antje Jacobs 
ZIJLSTRA. 
Wonende te Minnertsga. 
5. Antje WINSEMIUS, geb. 1876, 
begr. Minnertsga (graf rij 14 nr. 15) 06 12 
1899. 
 
 
CONTACT 

 Jan Vonk, voorzitter, tel. 0517-
591505 

 Wietse Leistra, beheerder archief, 
tel. 0518-481630 

 Gerrit Bouma, beheerder website, 
tel. 0519-241409  


