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foto archief Wybren Sweering 
Minne met zoontje Klaas voor “de Tempel” aan de Tsjaerddyk, begin jaren ‘30 

 
Minne Minnema 

 

Ruim honderd jaar geleden zit Minne Minnema ’s avonds bij kaarslicht te 

schrijven. Hij heeft net een rekening voor Meinte Ruurds Abma, boer op Carpe 

Diem, uitgeschreven voor de levering van zakken mais en lijnmeel.  

Folsgare               den  21 september 1921 
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Nota  

voor  De Heer  M.Abma 

   van    M.Minnema 

 

Minne Jelles Minnema wordt geboren op 29 juli 1889 en Aaltje Sybrens Sybranda 

bijna een jaar later op 15 juli 1890. Minne Jelles zijn vader Jelle Minnema is 

getrouwd met Trijntje Hoekstra. De vader van Aaltje Sybrens, Sybren Sybranda, is 

getrouwd met Sjoerdje Stastra. Beide echtparen wonen in Scharnegoutum, waar 

beide vaders arbeider zijn.  

 

Minne is nog maar tien jaar oud, als zijn vader overlijdt. Minne moet daarom al 

vroeg meehelpen de kost te verdienen en hij wordt boerenknecht in Jutrijp.  Aaltje 

haar vader is vrachtrijder geworden. Hij heeft voor haar een plekje gevonden in 

Dearsum, waar ze als boerenmeid aan de slag gaat. 

 

Minne wordt goedgekeurd voor de militaire dienst en gaat op 23 december 1908 in 

dienst.  Op 9 oktober 1909 wordt hij afgekeurd ingevolge artikel 101 der Militiewet 

1901.  

 

Minne en Aaltje houden contact en als ze genoeg gespaard hebben, trouwen ze op 

15 mei 1915 in de gemeente Wymbritseradiel.  

 

 

 

 

 

 

Het jonge paar komt op 15 mei 1915 in Folsgare te wonen, waar Minne arbeider 

wordt. Eind november 1916 koopt Minne, samen met twee anderen, vier huizen 

met erf in Uitwellingerga, die ze gaan verhuren. Op 21 januari 1917 wordt in 

Folsgare zoon Jelle geboren. Op 14 mei 1917 verhuist het gezin naar 

Uitwellingerga, waar op 6 oktober 1918 Sybren wordt geboren. Vanuit 

Uitwellingerga verhuizen ze op 12 mei 1919 met hun twee kinderen naar 

Wieuwerd, waar Minne weer als arbeider aan de slag gaat.  
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Via zijn contacten in Folsgare hoort Minne dat Oebele en Antje Woudstra met de 

kruidenierszaak aan de Tsjaerddyk (nummer 38) willen stoppen. Ze zijn op leeftijd 

en hebben geen opvolgers. Minne en Aaltje nemen de zaak over van Oebele en 

Antje, die daarna naar Bolsward verhuizen. Op 14 mei 1921 komen Minne en 

Aaltje met hun twee kinderen terug in Folsgare, waar Minne naast de 

kruidenierswinkel een foeragehandel, brandstoffen- en aardappelhandel  en een 

vrachtdienst begint. Op 22 maart 1923 wordt hun dochter Trijntje geboren ( die 

zich later Tine zal noemen )  

 

In een lege woning aan de achterzijde van “de Tempel”, tegenover de winkel, slaat 

Minne zijn goederen op. Deze woning is bereikbaar via een steegje tussen het huis 

met de lindebomen en “de Tempel”. Op de hoek aan de voorzijde woont Wybren 

Sweering zijn oma Trijntje Breeuwsma ( linkerkant van de straat). 

 

 

 

De Tsjaerddyk rond 

1925 met de 

handkar voor de 

winkel van Minne 

Minnema, Folsgare 

nog zonder 

elektriciteit.  

 
foto uitgeverij van der. 

Meulen bv, Sneek 
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De meeste handel gaat over het water. Hiervoor heeft Minne een ijzeren schouw 

gekocht, waarmee hij de goederen uit de stad haalt en deze bezorgt bij de klanten. 

Aan de voorkant van de woning/winkel ligt de Tsjaerddyk en achter is de 

Tsjaarddijkstervaart, zodat de bevoorrading over het water geen probleem is.  

 

Het varen met de schouw naar Sneek om voorraden te halen, gaat eigenlijk altijd 

probleemloos, tot Minne op 25 november 1925 terug moet varen in een 

noordwesterstorm. Als hij de Ald Rien opvaart gaat het nog, maar net voorbij 

Strûpenkeal op de Poel gaat het mis. De schouw met de goederen verdwijnt onder 

water, Minne kan veilig de wal bereiken. Het verlies van de goederen en het 

bergen van de schouw is een kostbare zaak. Minne ziet dat de handel over het 

water een aflopende zaak is en dat het wegvervoer de toekomst heeft. Met de 

ramp op de Ald Rien in zijn achterhoofd, neemt hij de beslissing om de schouw te 

koop te zetten en zich te richten op het vervoer over de weg.  

 

 

LC   10 augustus 1927  

 

 

 

In januari 1928 wordt zoon Klaas geboren. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                          L.C. 18-01-1928 

Minne heeft de schouw verkocht en er is een wagen gekomen voor het vervoer 

van zijn handel. Op de zijkant staat: 

Minnema, 

Veevervoer   

Goederen vervoer,  

Folsgare. 
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foto archief Wybren 

Sweering 

 

In 1928 maken Minne en zijn vrouw Aaltje met andere dorpsbewoners een 

uitstapje. 

Op de foto staan: 

Bovenste rij: Chauffeur, Fedde de Jong, Jan Twijnstra  

Tweede rij:   Jitze Zietsma , Jelle Abma, Meinte Abma, Andries Wiersma, Minne     

Minnema   

Derde rij:      mevrouw Zietsma, mevrouw  de Jong, Aaltje  Minnema,               

mevrouw Abma-Boschma, mevrouw Abma-Bauma, mevrouw Wiersma  

Voor:             mevrouw Twijnstra, Baent Douma en zijn vrouw.  

 

De handel gaat slecht door de crisis en in juni 1934 is Minne genoodzaakt een 

lening van duizend gulden af te sluiten bij Johannes van der Werf, boekhouder uit 

Sneek. Onderpand is het winkelhuis met pakhuis en erf in Folsgare bekend ten 

kadastrale gemeente Nieuwland sectie D no 488 en 394, samen groot één are en 

twaalf centiare.  

De zaken blijven slecht gaan en er komt meer in de verkoop.  

 

 

 

 

 

                                Hepkema’s courant  13-08-1937 
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LC 14-05-1940 

 

 

Oudste zoon Jelle Minnes is uit Friesland vertrokken en woont in Heemstede.  

 

 

LC 23-07 1940 

 

 

De middenstand heeft het moeilijk en Minne en Aaltje besluiten om de zaak te 

verkopen.  

                                                                LC 12-11-1941 
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Het pand wordt in 1941 in de advertentie aangeprezen met waterleiding en 

elektra. Toen Minne en Aaltje in 1921 in Folsgare kwamen wonen, zaten ze  

’s avonds nog bij kaarslicht. Water haalden ze achter uit de regenput en de was 

werd nog bij de spoelplaats aan de Tsjaarddijkstervaart gedaan.  Rond 1927 is er 

elektriciteit aangelegd en begin jaren ’30 krijgen ze waterleiding. 

 

Minne verkoopt het pand aan de Folsgaasters Pier Cnossen en Fogeltje Posthuma. 

Minne en Aaltje verhuizen op 1 december 1941 naar Sneek, waar Minne overlijdt 

op 7 april 1960 en Aaltje op 1 december 1970.  

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida  

Foto's: archief Wybren Sweering, uitgeverij van der Meulen bv, Sneek 

Krantenartikelen: LC,  Hepkema’s courant 

 

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. 

 

 


