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Foto: argyf Wybren Sweering 
Minne mei soantsje Klaas foar “de Tempel” oan de Tsjaerddyk, begjin jierren ‘30 

 
Minne Minnema 

 

Goed hûndert jier lyn sit Minne Minnema jûns by kearsljocht te skriuwen. Hy hat 

krekt in rekken foar Meinte Ruurds Abma, boer op Carpe Diem, útskreaun foar it 

leverjen fan sekken mail en lynmoal.  

Folsgare               den  21 september 1921 
 

 

 

 

 

 

 



Dorpscanon van Folsgeare 
Minne Minnema 

 

 

Nota  

voor  De Heer  M. Abma 

   van    M. Minnema 

 

Minne Jelles Minnema wurdt berne op 29 july 1889 en Aaltje Sybrens Sybranda 

hast in jier letter op 15 july 1890. Minne Jelles syn heit Jelle Minnema is troud mei 

Trijntje Hoekstra. De heit fan Aaltje Sybrens, Sybren Sybranda, is troud mei 

Sjoerdje Stastra. Beide troude pearen wenje yn Skearnegoutum, dêr’t beide heiten 

arbeider binne.  

 

Minne is noch mar tsien jier âld, as syn heit ferstjert. Minne moat dêrom al ier mei 

helpe om de kost te fertsjinjen en hy wurdt boerefeint yn Jutryp. Aaltje har heit is 

frachtrider wurden. Hy hat foar har in plakje fûn yn Dearsum, dêr’t se as boerefaam 

oan de slach giet. 

 

Minne wurdt goedkard foar de militaire tsjinst en giet op 23 desimber 1908 yn 

tsjinst.  Op 9 oktober 1909 wurdt hy ôfkard as gefolch fan ‘artikel 101 der 

Militiewet 1901’.  

 

Minne en Aaltje hâlde kontakt en as se genôch sparre ha, trouwe se op 15 maaie 

1915 yn de gemeente Wymbritseradiel.  

 

 

 

 

 

 

It jonge pear komt op 15 maaie 1915 yn Folsgeare te wenjen, dêr’t Minne arbeider 

wurdt. Ein novimber 1916 keapet Minne, tegearre mei twa oaren, fjouwer hûzen 

mei hiem yn Twellegea dy’t se ferhiere sille. Op 21 jannewaris 1917 wurdt yn 

Folsgeare soan Jelle berne. Op 14 maaie 1917 ferhuzet de húshâlding nei 

Twellegea, dêr’t op 6 oktober 1918 Sybren berne wurdt. Fanút Twellegea ferhúzje 

se op 12 maaie 1919 mei harren twa bern nei Wiuwert, dêr’t Minne wer as 

arbeider oan de slach giet.  
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Fia syn kontakten yn Folsgeare heart Minne dat Oebele en Antje Woudstra mei de 

winkel oan de Tsjaerddyk (nûmer 38) ophâlde wolle. Hja binne op leeftyd en ha 

gjin opfolgers. Minne en Aaltje nimme de saak oer fan Oebele en Antje, dy’t 

dêrnei nei Boalsert ferhúzje. Op 14 maaie 1921 komme Minne en Aaltje mei 

harren twa bern werom yn Folsgeare, dêr’t Minne neist de winkel in 

foeraazjehannel, brânstoffen- en jirpelhannel  en in frachttsjinst begjint. Op 22 

maart 1923 wurdt harren dochter Trijntje berne ( dy’t har letter Tine neame sil )  

 

Yn in lege wenning oan de efterkant fan “de Tempel”, tsjin de winkel oer, slacht 

Minne syn guod op. Dizze wenning is te berikken fia in steechje tusken it hûs mei 

de linebeammen en “de Tempel”. Op de hoeke oan de foarkant wennet Wybren 

Sweering syn beppe Trijntje Breeuwsma (linkerkant fan de dyk). 

 

 

 

De Tsjaerddyk om 

1925 hinne, mei de 

hânkarre foar de 

winkel fan Minne 

Minnema, Folsgeare 

noch sûnder 

elektrisiteit.  

 
foto útjouwerij van der 

Meulen bv, Snits 

 

 



Dorpscanon van Folsgeare 
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De measte hannel giet oer it wetter. Hjirfoar hat Minne in izeren skou kocht, dêr’t 

hy it guod mei út de stêd hellet en dat besoarget by syn klanten. Oan de foarkant 

fan de wenning/winkel leit de Tsjaerddyk en achter is de Tsjaerddyksterfeart, dat 

sadwaande is it befoarriedzjen oer it wetter net in swierrichheid.  

 

It farren mei de skou nei Snits om foarrie te heljen, giet eins altyd sûnder 

swierrichheden, oant Minne op 25 novimber 1925 werom farre moat yn in 

noardwesterstoarm. As hy de Ald Rien opfart giet it noch, mar krekt foarby 

Strûpenkeal op de Poel giet it mis en strûpt  de skou mei it guod ûnder wetter.  

Minne kin feilich de wâl berikke. It ferlies fan it guod en it bergjen fan de skou is in 

kostbere saak. Minne sjocht dat de hannel oer it wetter in ôfrinnende saak is en 

dat it ferfier oer de dyk de takomst hat. Mei de ramp op de Ald Rien yn syn 

achterholle, nimt hy it beslút om de skou te keap te setten en him te rjochtsjen op 

it ferfier oer de dyk.  

 

 

LC   10 augustus 1927  

 

 

 

Yn jannewaris 1928 wurdt soan Klaas 

berne. 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                   L.C. 18-01-1928 

                                  

Minne hat de skou ferkocht en der is in wein kommen foar it ferfier fan syn 

hannel. Op de sydkant stiet: 

Minnema, 

Veevervoer   

Goederen vervoer,  

Folsgare. 
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foto argyf Wybren 

Sweering 

 

Yn 1928 meitsje Minne en syn frou Aaltje mei oare doarpsbewenners in útstapke. 

Op de foto steane: 

Boppeste rige:   Sjauffeur, Fedde de Jong, Jan Twijnstra  

Twadde rige  :    Jitze Zietsma , Jelle Abma, Meinte Abma, Andries Wiersma, Minne     

Minnema   

Tredde rige  :     frou Zietsma, frou de Jong, Aaltje  Minnema, frou Abma-Boschma, 

frou Abma-Bauma, frou Wiersma  

Foar:                    frou Twijnstra, Baent Douma en syn frou.  

 

De hannel giet min troch de krisis en yn juny 1934 is Minne twongen om in liening 

fan tûzen gûne ôf te sluten by Johannes van der Werf, boekhâlder út Snits. 

Ûnderpân is it winkelhûs mei pakhús en hiem yn Folsgeare, bekend by de 

kadastrale gemeente Nieuwland seksje D no 488 en 394, tegearre ien are en tolve  

sintiare grut.  

De saken geane noch altiten min en der komt mear yn de ferkeap.  

 

 

 

 

 

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

 

 

Aldste soan Jelle Minnes is út Fryslân fuort gien en wennet yn Heemstede.  

 

 

LC 23-07 1940 

 

 

De middenstân hat it dreech en Minne en Aaltje beslute om de saak te ferkeapjen.  

                

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                LC 12-11-1941 



Dorpscanon van Folsgeare 
Minne Minnema 

 

 

It pân wurdt yn 1941 yn de advertinsje oanrikkemandearre mei wetterlieding en 

elektrysk. Doe’t Minne en Aaltje yn 1921 yn Folsgeare kamen te wenjen, sieten hja 

jûns noch by kearsljocht. Wetter hellen se efter yn’e reinwetterput en de wask 

waard noch op it stalt oan de Tsjaerddyksterfeart dien.  Om 1927 hinne is der 

elektrisiteit oanlein en begjin jierren ’30 krije se wetterlieding. 

 

Minne ferkeapet it pân oan de Folsgeasters Pier Cnossen en Fogeltje Posthuma. 

Minne en Aaltje ferhúzje op 1 desimber 1941 nei Snits, dêr’t Minne ferstjert op 7 

april 1960 en Aaltje op 1 desimber 1970.  

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewurking en oersetting: Wytske Heida  

Foto's: argyf Wybren Sweering, útjouwerij van der Meulen bv Snits 

Kranteartikels: LC,  Hepkema’s courant 

 

Disclaimer: Foar alle foto’s jildt, dat der soarchfâldich útsocht is wa’t de eigner is en is 
tastimming  frege en krigen foar it brûken yn dit finster. Finsters oer persoanen binne 
pleatst nei  weromkeppeling mei belutsenen.  Mocht der nettsjinsteande eat net korrekt 
wêze, graach de redaksje ynformearje. 

 

 


