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© foto Wytske Heida 

 

Meinte Jelle Abma 
 

Meinte Jelles  Abma wordt geboren  op 2 september 1930. Hij is het vijfde kind in 

het gezin van Jelle Ruurds Abma en Doutje Tjitses Bouma. Hij groeit op op een 

boerderij, net buiten Folsgare, aan het eind van de zgn.  ‘Reade Leane’  

( zie ook venster:  Folsgeasterleane 15 ) 

 

 

 

 

LC 09-09-1930  
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Meinte Abma, zeven jaar 

oud,  uiterst rechts op het 

Folsgaaster dorpsfeest . 

Op de achtergrond is het 

Streekje te zien ( zie ook  

venster: Tsjaerddyk 44 en 

‘t Streekje) 

 

Foto: Gjetsje Schuurmans 

 

 

 

 

 

                               LC 07-12-1974

  

 

 

 

 

Abma’s pleats rond 

1949 

 

 

Tekening gemaakt door: 

Feike van der Velde  
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Meinte gaat na de lagere school in Folsgare naar de Rehoboth-mulo in Sneek en 

doet vervolgens nog de  A-afdeling van de Rijks-HBS in Sneek.  Hij begint zijn  

carrière op de gemeentesecretarie van Sneek. Hij is, net als zijn vader die 

gemeenteraadslid in Wymbritseradiel is, een “wisse prater” en houdt niet van 

grootspraak.  Na acht maanden gaat hij naar Schoonebeek in Drenthe waar hij een 

jaar blijft. Daarna werkt hij ruim twee jaar in Zoelen, een dorp in de gemeente 

Buren, provincie Gelderland.  De volgende standplaats, voor een periode van drie 

jaar, is Eibergen in de  gemeente Berkelland in de Achterhoek. Vandaar verhuist hij 

naar Wateringen in de gemeente Westland,  weer voor drie jaar. Tussen de 

bedrijven door behaalt hij in de avonduren de diploma’s Gemeente Administratie 

en Gemeente Financiën.  

 

Vanaf 1 juni 1960  gaat hij aan het werk in de gemeente Maartensdijk als  hoofd 

gemeentefinanciën en als loco-secretaris. 

 

In 1968 trouwt hij met Gijsje Berdina Johanna (Bep) de Nooij, verpleegster, uit Den 

Haag. Als Haagse komt ze in een puur Friese familie terecht en leert tijdens de 

logeerpartijen in Folsgare het Fries te verstaan. Meinte en Bep adopteren twee 

kinderen uit Kreta. De oudste wordt Jelle Michalis genoemd en de jongste Meinte 

Gerben Willem. Meinte studeert in zijn vrije tijd tussen de bedrijven door rechten 

in Utrecht en behaalt in oktober 1970 zijn doctoraal bestuursrecht met als 

hoofdvakken staats- en administratief recht.  

 

Meinte Abma heeft ambities en met twintig jaar bestuurservaring solliciteert hij 

naar de burgemeestersfunctie in Hennaarderadeel. Hij wordt aangenomen en 

Meinte Abma keert met zijn gezin in 1973  terug naar Friesland.   

 

 

Kleine Meinte, twee jaar oud, op 

de knie en Jelle, zes jaar, tussen 

Meinte Abma en zijn vrouw Bep 

in. 

LC  14-03-1973 
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           Boerenzoon uit Folsgare wordt  

           burgemeester in Hennaarderadeel  

 

 

 

 

LC  14-03-1973 

 

Meinte Abma wordt met zijn vrouw bij de Kliuw, de gemeentegrens van 

Hennaarderadeel, opgewacht door twee raadsleden. Daarna gaan ze naar 

Oosterend waar ze worden toegezongen door de Oosterender kleuters. 

Vervolgens wordt hij in Wommels, de hoofdplaats van de gemeente 

Hennaarderadeel, op 16 april 1973  tijdens een raadsvergadering in ‘It Dielshûs’, 

geïnstalleerd als burgemeester. 

 

 

 

                                                               LC 17-04-1973 
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Hennaarderadeel is een plattelandsgemeente die bestaat uit veertien dorpen met 

bijna vijf duizend inwoners en heeft Wommels als hoofdplaats. De gemeente 

Hennaarderadeel is genoemd naar het dorp Hennaard, waar vroeger recht 

gesproken werd en dat oorspronkelijk de hoofdplaats van de gemeente was.   

 

 

 

 

foto Jantje Bakker  

 

 

Gemeentehuis in Wommels, de nieuwe werkplek van burgemeester Meinte Abma  

 

 

 

 

Burgemeester Meinte Abma, oud 

Folsgaaster, is voorstander van het 

aanleggen van aardgas in onrendabele 

gebieden. Hij is van mening dat ook de 

inwoners van de dorpen in zijn gemeente 

recht hebben op aardgas.  

LC 14-05-1977    
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Burgemeester Abma wordt in 1979, naast burgemeester van Hennaarderadeel, 

ook benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente IJlst. Dit roept 

vragen op bij de raad van 

Hennaarderadeel.  

                                           

                                                  LC 08-09-1979 

 

In deze periode solliciteert Meinte Abma naar de post van burgemeester in 

Rhenen maar hij wordt daar niet voor geselecteerd.  

In 1981 lukt het wel want dan wordt hij burgemeester van de grotere 

buurgemeente Wonseradeel. Hij wordt als waarnemend burgemeester in de 

gemeente IJlst opgevolgd door waarnemend burgemeester  Bartele Vries uit 

Workum. Bartele Vries zal de fusie van de gemeente IJlst met Wymbritseradiel 

afronden. De fusie van de gemeenten Hennaarderadeel en Barradeel naar de 

nieuwe gemeente Littenseradiel zal in 1984 afgerond worden door de opvolger 

van Meinte Abma, waarnemend burgemeester Geert Frederik Eijgelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC 12-05-1981 
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Het echtpaar Abma is blij met de 

benoeming tot burgemeester in 

Wonseradeel . 

 

LC 12-05-1981  

 

 

 

De inwoners van Hennaarderadeel nemen 

in het vernieuwde gemeentehuis in 

Wommels afscheid van burgemeester .                                                                                                

Meinte Abma en zijn vrouw Bep.                                                              LC 01-07-1981 

 

Loco-burgemeester Pier Noordmans: “It hie minder kind, net folle better”. 

 

Abma wordt door waarschijnlijk werkloze jongeren,  

verwelkomd in Witmarsum.  

LC 27-05-1981 

 

Als Meinte Abma geïnstalleerd wordt in de gemeente 

Wonseradeel doet hij een uitspraak die hem niet in dank 

wordt afgenomen. 
 

                             LC 23-07-1981 
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Van 1981 tot 1995 is Meinte Abma burgemeester van Wonseradeel. Het is een 

echte plattelandsgemeente met ruim elf duizend inwoners en 55 officiële kernen 

met Witmarsum  als hoofdplaats.  

Vanuit zijn ambtswoning maakt Meinte Abma elke dag een wandeling van 

ongeveer acht minuten naar zijn nieuwe werkplek. Dan maakt hij een rondje langs 

de medewerkers op algemene zaken, groet de mensen van de typekamer en gaat 

naar zijn werkplek op de eerste verdieping.  Als Feyenoord gewonnen heeft dan 

wordt dat tussendoor ook even vermeld. 

 

 

 

 

Gemeentehuis in 

Witmarsum 

 

 

foto: Jantje Bakker  

 

Op 28 mei 1982 onthult koningin Beatrix ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum 

van de Afsluitdijk het beeld de Steenzetter. Daarna brengt ze een bezoek aan 

Kornwerderzand. Ze wordt hierbij begeleid door burgemeester Meinte Abma. 

 

 

 

 

 

 

                                             LC 29-05-1982 
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Een wandeling bij de sluis. 

 

 

                                         

                                       foto: Hans van Dijk  

                                       Nationaal Archief CCO  

                                       28 mei 1982  

 

 

 

 

 

De beginperiode van burgemeester Abma staat in het teken van economische 

teruggang en bezuinigingen. De kentering komt na de privatisering van camping   

‘De Holle Poarte‘ ín Makkum. Het dorp groeit uit tot een recreatief dorp, vooral op 

het gebied van de watersport. De werkgelegenheid neemt toe door de komst van 

vele nieuwe bedrijven, vooral watersport gerelateerd, naar het industrieterrein 

van Makkum.  Aardewerkfabriek Tigchelaar komt internationaal op de kaart te 

staan en de scheepsbouw, scheepswerf Amels, later de Vries,  krijgt een enorme 

stimulans. Ook in de andere dorpen verbetert de leefbaarheid. Elk dorp krijgt een 

dorpshuis en een speel- of sportveld. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid in de 

dorpen aangepakt. 

Er zijn een groot aantal ceremoniële taken die de burgemeester uitvoert. Elk jaar 

komt het eerste kievitsei terug en de uitreiking van de lintjes op Koninginnedag. 

Daarnaast verricht hij vaak de opening  van een dorpshuis, winkel of bedrijfspand, 

woont eerste klasse en/of hoofdklasse kaatspartijen bij, bezoekt inspraak- en 

voorlichtingsavonden. Te voet ( in Witmarsum), per fiets of, als het niet anders 

kan, met de auto, doorkruist Abma daarvoor zijn gemeente. 
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Soms moet je zoiets ook uit handen 

geven zoals bij de opening van het Fries 

Aardewerk museum “de Waag” in 

Makkum. 
 

 LC 15-05-1984 

 

 

 

 

 

De taal blijft Meinte Abma achtervolgen in Wonseradeel.  

 

 

 

 

 

 

LC 02-10-1984 
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In 1987 wordt de gemeentenaam gewijzigd in Wûnseradiel en wil Rijkswaterstaat 

Kornwerderzand met de veertien woningen kwijt. De bewoners verkeren in 

onzekerheid over het voortbestaan van hun woonplaats. Volgens burgemeester 

Meinte Abma heeft de gemeente Wûnseradiel meer tijd nodig. Er zijn vele 

instanties bij betrokken. Uiteindelijk worden alle woningen door de gemeente 

gekocht. 

LC 13-08-1987  

 

 

Bode Wiebe Veenstra uit Witmarsum,  gaat na 31 jaar met vervroegd pensioen en 

serveert voor de laatste maal koffie aan de raad. Gevraagd naar zijn mening over 

burgemeester Meinte Abma kan hij kort 

zijn: 

 

 

 

LC 29-02-1988 

 

De eerste fusiebesprekingen tussen de gemeenten 

Wûnseradiel en Bolsward worden in 1991 al 

voorzichtig op tafel gelegd.  

                                                                                                    LC 20-11-1991 
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Meinte Abma stopt per 1 oktober 1995 als burgemeester van Wûnseradiel en gaat 

met pensioen. Vanaf het voorjaar van 1995 is er al druk gewerkt aan zijn opvolging 

zodat, wanneer hij de hamer neerlegt,  deze onmiddellijk door zijn opvolger 

Theunis Piersma kan worden opgenomen.  

 

Na 14 jaar wordt tijdens een speciale raadsvergadering afscheid van Abma 

genomen. Raadslid Hilarides noemt Meinte Abma een teamleider, een aanjager, 

een fondsenwerver, maar vooral een man van het compromis. Deze laatste 

eigenschap is meteen zijn valkuil. Hij spreekt zich daardoor niet altijd duidelijk uit 

en is te afwachtend in een poging een oplossing te zoeken om verder te komen. 

De scheidend burgemeester van Wûnseradiel vindt het dichten van kloven als één 

van zijn belangrijkste taken. Het ’ienriedich oparbeidzjen’ ligt hem in de mond 

bestorven. Niet blijven “bongeljen yn it pessimisme. Wy sitte al yn ’e nederklits. 

Wy wolle dochs dat it goed giet mei Fryslan”. Meinte Abma ziet zichzelf als 

bruggenbouwer en positivo. “Ik skik leaver wat yn dan dat ik daliks sis ‘Bist 

hartstikke gek’. Wy meitsje al genôch rûzje yn Fryslan”. 

 

 

 

Op deze foto van Paul 

Janssen staat Meinte 

Abma voor het 

gemeentehuis van 

Wûnseradiel. 

 

 

 

 

LC 02-09-1995  

 

Hilarides typeert de scheidende burgemeester als een echte burgervader,  iemand 

met oprechte aandacht en belangstelling voor het wel en wee van de inwoners 

van de gemeente. Hij kent iedereen persoonlijk van naam, is dag en nacht 

bereikbaar, is een man die de burgers ook in moeilijke tijden bij staat. “Hy wol in 

heit wêze dy’t alles fan syn bern snappe wol”. 
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Namens de gemeenteraad biedt Hilarides Abma en zijn vrouw een schilderij aan 

van Frans Faber, voorstellende de Noordwaard en de Sottumer Geul ( de oude 

verbinding tussen Makkum en het IJsselmeer) 

’s Avonds wordt er voor Abma een afscheidsfeest in de sporthal van Makkum 

georganiseerd. Het wordt een mooie avond met muziek en toespraken. Meinte 

zijn broer Willem ( dichter / schrijver) heeft voor deze gelegenheid een gedicht 

voor zijn broer gemaakt dat hij zelf voordraagt. 

 

Toch wordt er begin 1998 weer een beroep op Meinte Abma gedaan door de 

commissaris van de koningin in Friesland om tijdelijk waarnemend burgemeester 

van Leeuwarderadeel te worden. Het is voor een korte periode, want op 2 juni 

wordt de nieuwe burgemeester Willemien Vroegindewij geïnstalleerd en draagt 

Meinte Abma de ambtsketen aan haar over.  

 

Nu Meinte Abma met pensioen is, heeft hij tijd om met zijn broers Gerben en 

Willem voor een goed gesprek aan te schuiven bij Philippus Breuker.  

 

 

 

Drie broers Abma in 

Workum aan tafel 

met gespreksleider 

Philippus Breuker 

(tweede van rechts). 

 

      LC  23-11-1998 

          v.l.n.r: Gerben, Meinte en Willem Abma  
                                                               LC / foto Niels Westra 
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Meinte Abma is dan wel met pensioen, maar 

hij wordt opnieuw gevraagd om waarnemend 

burgemeester te worden, nu op 

Schiermonnikoog.  

 

 

LC 31-05-1999  

 

Na een korte periode wordt op 1 november 1999 burgemeester Fennema op 

Schier geïnstalleerd. Meinte Abma, bijna zeventig jaar oud,  neemt nu definitief 

afscheid en gaat echt met pensioen.  

Abma heeft altijd met veel plezier en gedrevenheid z’n werk gedaan. Naast zijn 

werk is hij tevens steeds actief geweest in diverse bestuursfuncties. Hij haalde 

vaak de krant. Hij zocht de publiciteit niet, maar ging deze ook niet uit de weg. 

 

Abma vindt het na zijn pensionering fijn dat hij meer tijd aan zijn gezin kan geven. 

Hij stapt met regelmaat graag op de fiets voor een fietstocht. Hij heeft in totaal 

zelfs 10 maal de Elfstedentocht gefietst.  

 

Meinte Abma doet het tegenwoordig echt rustig aan. Hij woont in volle 

tevredenheid met zijn vrouw Bep in een fijne woning in Heerenveen. 

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin, Wytske Heida 

Bewerking: Wytske Heida 

Artikelen: LC 

Tekening: Feike van der Velde 

Foto's: Paul Janssen, Gjetsje Schuurmans, Jantsje Bakker,  Hans van Dijk- Nationaal Archief 
CCO, Niels Westra*, Wytske Heida 

 

*nog geen contact met de fotograaf kunnen krijgen. 
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Disclaimer: Voor alle foto’s geldt,  dat er zorgvuldig is uitgezocht wie de eigenaar is en is 
toestemming  gevraagd en gekregen voor gebruik in dit venster. Vensters over personen 
zijn geplaatst na feedback met betrokkenen.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, 
gelieve de redactie te informeren. 

 


