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    Naast de voordeur het winkelraam van de bakkerij.  
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De bakkerij aan de Tsjaerddyk 
 

Jan Jacobs Meyer wordt in 1819 geboren in Sneek als zoon van broodbakker Jacob 

Meyer en Attje Kraak. Hij leert het broodbakkersvak van zijn vader. In 1841 trouwt 

Jan met Hylkjen Molenaar en wordt dan bakkersknecht.  

Hun zoon Jan Jans Meyer wordt in 1849 geboren en wordt later bakkersknecht bij 

zijn vader.  

 

Jan Jans trouwt in 1875 met Aafke Boersma. Na hun huwelijk wordt hij koopman 

in Oppenhuizen. Zodoende komt hij in de dorpen rond Sneek en hoort hij van 

Hessel Rintjes Boschma, boer aan de Tsjaerddyk (31), dat deze in het dorp de 

voormalige slagerij van Willem Sjerps Twijnstra heeft gekocht. Hessel Rintjes wil 

graag een bakkerij in het dorp en weet dat Jan Meyer uit een bakkersfamilie komt. 

Hij ziet in hem de ideale kandidaat om hier een bakkerij te beginnen. 

 “It giet oan” en op 12 mei 1877 verhuizen Jan en Aafke  naar Folsgare.  

Jan Meyer wordt de eerste bakker in het dorp en de start is goed.  

Echter, als stadsmens valt het hem in zo’n klein dorpje erg tegen. Bovendien grijpt 

het overlijden van zijn drie weken oude zoontje hem erg aan. Na een jaar komt er 

alweer een einde aan de bakkerij in Folsgare. Jan Meyer wordt weer bakkersknecht 

in Sneek. 
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Het pand staat leeg en Hessel Rintjes Boschma krijgt de vraag wat gaat er nu mee 

gebeuren. Er is grote woningnood en er is veel belangstelling om het te huren.  

Hessel Rintjes wil weer een bakker in het dorp en blijft zoeken.  

In mei 1879 komen Gorrit Faber en Sytske Strikwerda met hun kinderen naar 

Folsgare. Ze komen uit Schettens waar Gorrit bakker is. Wat Hessel Rintjes hen 

toegezegd heeft, is onbekend, maar er is weer een bakker in het dorp. De 

bakkerszaak loopt goed. Gorrit Faber heeft echter meer in zijn mars dan 

dorpsbakker zijn. In 1881 verhuist het gezin naar Amsterdam. Gorrit overlijdt een 

paar maanden later. Sytske gaat met de kinderen terug naar haar geboortestad 

Bolsward.   

 

De opvolgers in de bakkerij zijn Eelke van Oostrum en Jeltje Schaap van 

Oosterwierum. Eelke is een goede bakker, maar omgaan met geld is niet zijn 

sterkste zijde. In de LC van 1884 verschijnt het bericht: 

 

AANKONDIGING: 

Krachtens bevelschrift van den EdelAchtbaren Heer Rechter-Commissaris in het 

faillissement van  EELKE van OOSTRUM, Bakker wonende te Folsgare, worden 

alle zoo bekende als onbekende Schuldeisers in dat faillissement de bevoorrechte 

en de pand of hypotheekhebbenden daaronder begrepen bij deze opgeroepen, om 

op Vrijdag den achttienden April 1800 vier en tachtig des voormiddags ten tien ure, 

te verschijnen in het lokaal der Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden, in het 

Paleis van Justitie aldaar, ten einde de bijeenkomst tot verificatie der 

schuldvorderingen ten laste des Gefailleerden bij te wonen en ’hunne pretentiën in 

te leveren 
Sneek 5 April 1884 

De Curator, J. RODENHUIS  

 

De zaak gaat failliet en op 10 mei 1884 wordt er boelgoed gehouden. Het gezin 

verhuist op 12 mei 1884 naar Mildam waar Eelke weer bakker wordt.  

 

Vervolgens  komt er een echte Folsgaaster bakker in het pand.  

Feike Nauta is de zoon van Cornelius Livius Nauta (hoofd van de openbare school) 

en Feikje Jans Brouwer. Feike heeft geen belangstelling voor het onderwijs en is 

bakkersknecht in Sneek.  

Hij trouwt op 10 mei 1884 met Japke Jans Twijnstra (dochter van Jan Willems 

Twijnstra en Corneliske Harste) en ze volgen op 12 mei Eelke van Oostrum op in 

de bakkerij.  
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Feike Nauta 

      en 

Japke  Twijnstra 
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Feike en Japke hebben een goed lopende bakkerszaak. Op 14 augustus 1886 

overlijdt hun huurbaas Hessel Rintjes Boschma op 69-jarige leeftijd. Zijn vrouw 

Bottje Wijnia krijgt bij boedelscheiding in 1887 de bakkerij in eigendom, alles 

blijft bij het oude. 

 

In 1888 wordt Ulbe Hoekstra in dienst genomen als bakkersknecht. Hij is in 1887 

getrouwd met Trijntje Cnossen. Haar vader Sjirk Annes Cnossen is winkelier iets 

verderop aan de Tsjaerddyk. 

Feike hoeft niet meer te venten en kan nu meer tijd aan de bakkerij besteden. Ulbe 

blijft tot 1897 in dienst. In 1901 besluiten Feike en Japke te verhuizen naar Oudega 

om daar als meesterbakker te gaan werken.  

 

De volgende bakker in Folsgare is Pieter Thomas Beeksma. Hij is een 

schipperszoon uit Terherne maar wordt bakkersknecht in Bolsward. Hij trouwt op 

24 april 1901 met Baukje Hofstra, schippersdochter, uit Nijland. Samen beginnen 

ze op 12 mei 1901 in de bakkerij. Ze zetten samen de schouders eronder en de 

zaken gaan goed.  

Op 28 november 1911 overlijdt hun huurbazin weduwe Bottje Meinderts Wynia op 

90-jarige leeftijd. De erfgenamen besluiten in 1912 om de huurpanden in Folsgare 

te koop te zetten. Pieter Beeksma staat voor de keus óf kopen óf ergens anders 

opnieuw beginnen. Hij kiest voor het eerste en doet een bod op de bakkerij en de 

koemelkerij naast hem. Hij leent een groot bedrag van koopman Ruurd Sevensma 

uit Sneek en wordt eigenaar van beide panden.  
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Pieter Beeksma verhuurt de koemelkerij aan Yde van de Lageweg tot Marten 

Eppinga in 1916 interesse toont. 

 

    situatie 1916 

 

Marten koopt de koemelkerij met dien verstande dat de erfgrens tussen beide 

percelen rechtuit van de Tsjaerddyk naar de Tjaardvaart langs de oostkant van het 

huis zal lopen. De schuur staat nu voor een gedeelte op beide percelen, die zal 

Marten Eppinga moeten slopen.  

 

Pieter Beeksma heeft goed gegokt, want door de verkoop van de koemelkerij kan 

hij tweederde van de totale koopsom terugbetalen. Hij is nu eigenaar, zoon Thomas 

is zijn beoogde opvolger. Thomas krijgt kennis aan Sjoerdje van Netten en ze 

nemen in 1932 de bakkerszaak van vader Pieter over. Pieter Beeksma verhuist naar 

Nijland waar hij in 1933 overlijdt.  

 

In 1929 was de grote depressie in Amerika en deze sloeg over naar Europa. De 

crisis van de dertiger jaren was overal voelbaar, ook in een dorpje als Folsgare. De 

mensen hadden honger maar geen geld. In deze tijd nemen Thomas en Sjoerdje de 

bakkerij over. Er wordt wel verkocht, maar veel geld komt er niet binnen. Veel 

wordt op de lat geschreven.  
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Een uitzondering is een rekening uit 1932:  

 

 

Rekening van : 215 krakelingen 

         115 eierkoeken 

 60 kadetjes 

 30 krentenbollen  

 

Totaalbedrag fl 11,25 

Het leven gaat verder en het gezin breidt zich uit.  

 

 

                        Klaas               Piet       Tine       Lize   Baukje  Hinke  Simon  

 

Het leven als bakker is er één van vroeg opstaan, bakken en daarna uitventen. De 

winkel wordt erbij gedaan door de vrouw, die haar handen ook al vol heeft aan het 

huishouden. Na het uitbreken van de 2e wereldoorlog wordt het nog zwaarder. 
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Rond 1942 besluit Thomas te stoppen met de bakkerij. Hij krijgt een baan in Sneek. 

De Beeksma’s verhuizen in 1953 naar Sneek. Het pand wordt verkocht.  

 

Jan Bruinsma is de nieuwe eigenaar. Hij laat  het oude pand uit 1841 slopen en een 

nieuw huis bouwen.   

 

In 1955 verhuizen Jan Bruinsma en zijn vrouw Toos Maria G. Kienk naar de 

nieuwe woning. Jan Bruinsma overlijdt in 1962 en zijn vrouw Toos blijft er tot 

1966, waarna ze verhuist naar Voorst.  

 

Vervolgens komen Douwe Posthuma en Aagje de Boer met hun dochter Geeske 

over uit Nijland.  

Het huis wordt eerst verbouwd tot de huidige vorm, voordat ze hun intrek nemen.  

 

Na het overlijden van Douwe in 1973, blijven Aagje en  Geeske er wonen tot Aagje 

overlijdt in 1983. Geeske woont er nog tot begin 1984. Daarna verhuist zij naar de 

boerderij van haar zuster Idske en haar zwager Watte Zijlstra op Tsjaerddyk 27. 

 

 

 

 
        

          

na de laatste verbouwing, foto 

Atse Bruin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Beers en zijn vrouw Carla worden de nieuwe bewoners van Tsjaerddyk 30. Na 

het overlijden van Carla blijft Jan in het huis aan de Tsjaerddyk wonen. 
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Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida  

Foto's: Atse Bruin, archief dorpsbelang 

 

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 betrokkene.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, 
gelieve de redactie te informeren. 

 


