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Op ‘e Skille 

Nieuw bedrijventerrein komt voor      
Van der Meer te laat. 
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Fotoalbum Hedzer van der Meer - Trijntje en Jan v.d. Meer voor de oude smederij 

 

Installatiebedrijf Easterwierrum zag met 

nieuwbouw mogelijkheden om door te groeien 

Easterwierrum – Kort geleden ging in Easterwierrum de schep in de grond voor een 

nieuw bedrijventerrein. Meer dan tien jaar heeft eigenaar Hedzer van der Meer van 

installatiebedrijf J. van der Meer & Zn zich sterk gemaakt voor de aanleg van dit 

bedrijventerrein. Een nieuw pand was voor zijn installaitebedrijf namelijk een kans om 

door te groeien. Het liep echter anders. “It duorre te lang mei dat bedriuwenterrein. 

Trije jier lyn ha wy it beslút naam om der mei op te hâlden”, aldus Van der Meer (66) 

Door Hinne Bokma 

Het besluit om te stoppen viel op het moment dat zoon Gertjan mede-eigenaar en 

bedrijfsleider werd van Installatiebedrijf Otte in Sneek. Besloten werd om het bedrijf 

geleidelijk af te bouwen en het werk door te schuiven naar Otte. Het Sneker 

installatiebedrijf is een onderdeel van Pranger Rosier in Dokkum. Alle zes 

personeelsleden van J van der meer & Zn zijn overgegaan naar dit bedrijf. Drie 

werken er bij Otte in Sneek en drie in Dokkum. 

 

Het besluit om te stoppen was indertijd niet gemakkelijk. Het gaat immers om een 

familiebedrijf. In 1944 besloot Jan van der Meer samen met zijn vrouw Tryntsje de 

smederij uit 1850 aan de Doarpsstrjitte in Easterwierrum over te nemen. Jan woonde 

destijds in Mantgum en werkte als ‘smidsfeint’ in Ferwert. Vooral in de oorlog was dit 

niet een ideale situatie en toen zich de gelegenheid voordeed om de smederij over te 
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nemen, werd gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap.Dat pakte zeker niet 

slecht uit. Van der Meer besloot zich meer te richten op  het installatiewerk. Begin 

jaren vijftig werd het bedrijf uitgebreid met een winkel van huishoudelijke artikelen en 

rijwielen. In 1972 kwam Hedzer bij zijn vader 

in de zaak en vier jaar later nam hij het 

bedrijf over.  Vader Jan overleed in 1976. 

In de afgelopen decennia groeide het bedrijf 

gestaag. Het aantal werknemers was 

maximaal zeven. Het werkterrein lag in het 

gebied tussen Wommels-Sneek-Jirnsum-

Leeuwarden. Een deel van de smederij werd 

verbouwd tot winkel. Er werd een nieuwe 

werkplaats met kantoor achter gebouws. 

“Mar dit pand wie net geskikt foar de 

opfolger. Dêrom woene we wol nei it 

bedriuwenterrein”, aldus Van der Meer. 

Beide zonen Gertjan (41) en Manfred (39) 

zijn in het installatiewerk terecht gekomen. 

“Dat wie eins net myn bedoeling”, zegt 

Gertjan. De informatica trok meer. Maar het 

bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hij 

volgd de opleiding Installatietechniek aan de 

HTS in Utrecht en ging aan de slag bij Pranger Rosier in Dokkum. Aanvankelijke doel 

was om het bedrijf van vader over te nemen. Maar Gertjan koos uiteindelijk voor een 

baan bij Otte in Sneek, sinds vijf jaar is hij daar actief als bedrijfsleider. Broen 

Manfred is daar als installatiemonteur in dienst. 

Vader hedzer wordt door Otte nog regelmatig ingeschakeld voor diverse 

werkzaamheden. Vooral als het om specialistische klussen gaat, waarbij veel 

vakkennis vereist is, wordt een beroep op hem gedaan. Samen met zijn vrouw Julia 

runt hij nog de winkel, voor verkoop van huishoudelijk artikelen en 

installatiemateriaal. Ook wordt er dan verkoop en reparatie verricht aan onder meer 

fietsen en wasmachines. Als het aan het echtpaar Van der Meer ligt blijft de winkel 

nog wel een aantal jaren open.  

Bron: Op ‘e Skille – 2013 

Foto: Hedzer van der Meer bezig in de 
smederij - 1970 
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Fotoalbum Hedzer van der Meer - Hedzer v.d. Meer en Jappie v.d. Werf - 1970 


