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Tsjaerddyk 47 
 

In 1870 is er een tekort aan bouwgrond in Folsgare. Timmerman Pieter Willems 

Twijnstra dient daarom een verzoek in bij de kerkvoogden om naast de Tempel, in 

de boomgaard van de pastorie boerderij, een huis te mogen bouwen.  

Het verzoek wordt toegestaan met een erfpacht van veertig cent per jaar. Het huis 

krijgt, evenals de Tempel, recht van overpad langs de oostzijde van de nieuwe 

smederij naar het stalt aan de Tjaardvaart.    

 

In 1871 is het huis, met kadaster nr. 632, naast de Tempel klaar. Gerrit Willems 

Twijnstra, broer van timmerman Twijnstra en weduwnaar, wordt met zijn 

kinderen de eerste bewoner van het huis. Gerrit is timmerknecht bij Pieter 

Willems en woont nu tegenover zijn broer Freerk Willems Twijnstra (Tsjaerddyk 

42) die kuiper is.  
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In 1872 vertrekt Pieter Willems Twijnstra uit Folsgare. Het huis waar Gerrit 

Willems woont, komt in de verkoop. Het wordt gekocht door Sjoerd Hendriks 

Kuperus, die na de koop verklaart dat hij de woning heeft aangekocht namens 

Gerrit Willems Twijnstra.  

Gerrit Willems hertrouwt in 1873 met Sjuttje Bergstra uit Oosthem. Ze blijven in 

de woning tot 1887. Dan vertrekt het gezin naar Goutum, waarna het huis wordt 

verhuurd.  

In juni 1901 wordt het huis verkocht aan Kornelis Jongbloed, colporteur uit 

Amsterdam. Het verschil tussen de grote stad en een klein dorp als Folsgare, is 

echter te groot voor Kornelis. Hij verkoopt het huis in december van hetzelfde jaar 

alweer en keert terug naar Amsterdam. 

 

De nieuwe eigenaar wordt Foppe Freerks Abma, een echte Folsgaaster. Foppe of 

‘lytse Foppe’ zoals hij meest werd genoemd, is een vrijgezelle boer uit Nijland. Hij 

moet het vanwege zijn gezondheid rustiger aan gaan doen. In Folsgare wonen 

meer Abma’s en hij voelt zich er thuis. Zijn gezondheid gaat echter langzaam 

achteruit en hij overlijdt in 1912 op 58-jarige leeftijd in IJlst bij zijn familie.  

Na het overlijden van Foppe komt het huis weer in de verkoop. Het wordt gekocht 

door Ruurd Teades Abma (boer op Carpe Diem) en Fedde Feikema (koopman uit 

Sneek).  
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Het huis wordt verhuurd aan Epeus Kamstra en Abeltje Hoekstra die er tot 1913 

blijven wonen. Vervolgens komt het pasgetrouwde stel Fake Huisman en Nienke 

Posthuma in de woning. 

 

In 1915 koopt Ruurd Teades Abma ook de helft van Feike Feikema. Hij is dan 

eigenaar van het gehele pand.  

Jan Bootsma woont er een tijdje en Sietze Ykema woont er van 1927 tot 1938. 

Vanaf 1938 zijn Sjouke de Groot en Jetske Visser de bewoners van Tsjaerddyk 47.  

 

 

 

 

 

 

De Tsjaerddyk met 

rechts nr 47 
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De jagers:  

v.l.n.r   Sjouke de 

Groot/ Klaas 

Nijholt en Klaas 

Kramer 

foto Wybren Sweering 

 

 



Dorpscanon van Folsgeare 
Tsjaerddyk 47 

 

 

Naast het huis wordt in 1954 een transformatorhuisje gebouwd op het oude 

terrein van De Tempel, dicht tegen het huis aan waar Sjouke de Groot woont. Dit 

gebouw is nu Tsjaerddyk no 45. 

In 1955 wordt Sjouke de huur opgezegd en hij verhuist naar het kerkhuis aan de 

zuidkant van de Tsjaerddyk (nu de berging van Hein Damstra).  

 

 

 

Nadat het huis is opgeknapt, komen in 1956 Ruurd Taedes Abma en Johanna 

Abma- Speerstra er te wonen. Ruurd Taedes is de oudste zoon van Jelle Abma en 

Doutje Bouma.   

Jelle en Doutje verlaten in 1965 de boerderij aan de Folsgeasterleane 15 en 

verhuizen naar de Tsjaerddyk.  Ruurd en Johanna nemen de boerderij over.  

 

Jelle gaat bijna dagelijks op de fiets even naar de boerderij om verse melk te 

halen. Zo heeft hij een reden om even een ommetje te maken.  
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Jelle Abma met de melkemmer aan 

het stuur op weg naar de boerderij.  

foto db Folsgeare 

 

 

 

 

In januari 1984 overlijdt Jelle Abma en zijn vrouw Doutje blijft op de Tsjaerddyk 

wonen tot haar overlijden in november 1988. Na haar overlijden wonen  Petrus 

Dijkstra, zijn vrouw en hun zoon in de woning tot 1994. Het gezin verhuist dan 

naar Tsjaerddyk 37.  
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Nadat Michel Brattinga en zijn vriendin een paar jaar in het huis hebben gewoond, 

worden Tjeerd Scholte en Akke Hofstee vanaf 1988 de eigenaren van de woning, 

die op deze foto nog verscholen tussen het groen staat.  
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De woning heeft intussen een geheel andere uitstraling gekregen.  

 

 

  foto’s Wytske Heida 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Tjeerd en Akke vertrekken eind 2021 naar Bolsward en het huis krijgt een nieuwe 

eigenaar. 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida 

Foto's: Wybren Sweering, Atse Bruin, Wytske Heida, db Folsgeare, kadaster 
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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 betrokkene.  Mocht er desondanks iets niet correct zijn, 
gelieve de redactie te informeren. 

 


