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Timmerman Johannes Paulus Spiering uit Folsgare bouwt rond 1842 een dubbele 

woning naast de winkel van Sjerp Piersma (Tsjaerddyk 36). De woningen zijn niet 

even groot, woning a) is een starterswoning en woning b) een ééngezinswoning. 

De bleek, het stalt, de regenwaterbak, het secreet en de asbak achter de 

woningen zijn voor gezamenlijk gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

Folsgare 1842 

Kadaster 
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Als de bouw in 1842 gereed is, melden Murk Lykles Postma, boerenarbeider, en 

Stijntje ten Kate zich voor de ééngezinswoning.  Op 12 mei 1862 verhuizen ze naar 

Oosthem. 

 

Gerrit Willems Twijnstra en Anke Joukes Boschma worden de volgende bewoners. 

Na het overlijden van Anke Joukes in 1869 neemt Afke Hoogma als inwonende 

dienstmeid de zorg voor het gezin over. In 1870 verhuizen ze naar het 

nieuwgebouwde huis naast de Tempel (Tsjaerddyk 47).  

 

Theunis Smeding en Aaltje Couperus betrekken daarna de woning. Aaltje is de 

dochter van Epeus Couperus, winkelier op Tsjaerddyk 38.  

 

Zytse Asses Vierstra is de eerste bewoner van de starterswoning. Hij is vrijgezel en 

werkt bij de boer. In 1851 trouwt hij met Johanna Haitsma. In 1857 verhuizen 

Zytse en Johanna met hun kinderen naar Oosthem.  

 

De volgende bewoners zijn Pieter Gerrits Oppenhuizen en Trijntje Klazes 

Breeuwsma, dochter van Klaas Feddes Breeuwsma, boer in Folsgare (nu 

Wallemadyk). Ze zijn in 1857 getrouwd en dit is hun eerste woning. In 1859 

verhuizen ze naar Wolsum.  

 

Wytse Jelles de Boer en Janke Bergsma komen nu in de woning.  Op 16 mei 1862 

overlijdt Wytse Jelles, Janke bevalt tien dagen later van een dochtertje. Janke 

verhuist met haar kindje naar Oosthem.  

 

Vervolgens woont Jouke Osinga gedurende een jaar in de woning.  

 

Janke is in 1864 hertrouwd met Folkert Jonkmans en samen met Folkert keert ze 

terug naar de woning aan de Tsjaerddyk. Met 3 kinderen verhuist het stel in 1873 

naar Harlingen.  

 

Andries Smeding en Grietje van der Zee wonen na hun huwelijk in 1873 in de 

woning.  Het pand wordt in 1875 door Epeus Couperus te koop gezet. 

Andries Smeding woont op dat moment  in de starterswoning, zijn broer Theunis 

in de ééngezinswoning. Het pand wordt gekocht door Douwe Feenstra.  
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Douwe is koopman en getrouwd met Hyltje Ykema. Douwe maakt van de 

starterswoning een winkel en hij trekt met zijn vrouw in de ééngezinswoning.  

 

Achter de winkel laat hij in 1876, tegelijk met de bouw van Tsjaerddyk 32, nog een 

kleine woning bouwen voor de verhuur. Saakjen Sikkes Goënga, die werkt als 

baakster, is de eerste bewoonster van de nieuwbouw. Na Saakjen betrekt weduwe 

Riemke van der Goot uit Loënga in 1880 de woning.   

 

 

Folsgare 1876 

Kadaster 

 

 

 

 

 

 

 

Douwe en Hyltje hebben twee 

kinderen als ze in Folsgare 

komen wonen. Ze krijgen nog 

twee zonen, die beide jong 

komen te overlijden. Douwe en 

Hyltje hebben het daarna wel 

gezien in Folsgare.   

Afb: LC 6 dec 1878 

 

 

De winkel komt in de verkoop en Pieter Joukes Boersma koopt in 1879 de zaak. Hij 

wordt winkelier samen met zijn vrouw Fokeltje de Jong en hun drie kinderen. Het 

bevalt ze echter niet in Folsgare want de zaak wordt in 1880 alweer te koop gezet. 



Dorpscanon van Folsgeare 
Tsjaerddyk 34 

 

 

Er is weinig animo voor en de verkoop gaat niet door. In 1882 probeert Pieter 

Boersma het opnieuw met hetzelfde resultaat. Desondanks verhuizen ze naar 

Nijland en zoeken huurders voor de winkel en de woning.  

 

Jaring Zoethout is schilder in Heeg maar woont sinds kort in Folsgare vanwege zijn 

liefde voor Joukje Sjerps Twijnstra. Ze trouwen in 1883, huren de woning naast de 

winkel en een werkplaats in een gedeelte van de timmerschuur op Tsjaerddyk 44. 

Al snel kan Jaring Zoethout het werk niet meer alleen af.  

 

 

Afb: LC 5 april 1884 

 

Jan Sense Merema is boerenarbeider in Oosthem, maar kan het beroep vanwege 

zijn gezondheid niet volhouden. In 1885 verhuist hij met zijn vrouw Idske naar 

Folsgare waar ze de winkel en de woning er achter huren. Samen beginnen ze een 

zaak in de verkoop van “Hoeden en Petten” met alles wat daarbij hoort. Idske 

doet de winkel en Jan is koopman. De gezondheid van Jan gaat steeds verder 

achteruit. Zijn schoonzuster Geertje Bruinsma is naaister en komt in 1886 

meehelpen in de zaak. Jan moet in augustus 1888  de zaak over doen aan Tjeerd 

Twijnstra. Een maand later overlijdt Jan Sense Merema.  

 

 

 

 

De overdracht van de winkel in de 

Leeuwarder Courant 

21 aug. 1888 

 

 

 



Dorpscanon van Folsgeare 
Tsjaerddyk 34 

 

 

Tjeerd Twijnstra heeft de winkel van Jan Sense Merema overgenomen maar hij 

woont nog bij zijn ouders Freerk Twijnstra en Femmigje de Boer op Tsjaerddyk 42, 

waar zijn vader kuiper is. Tjeerd werkt  voortaan niet meer als kuipersknecht maar 

wordt winkelier. Hij trouwt in 1890 met Aaltje Piersma. Het paar gaat na hun 

huwelijk op Tsjaerddyk 34 wonen.  

De erven van Pieter Joukes Boersma zetten het pand in 1895 weer te koop. Botje 

Meinderts Wijnia, de weduwe van Hessel Rintjes Boschma (Tsjaerddyk 31) koopt 

het en voegt het toe aan de panden aan de Tsjaerddyk die al in haar bezit zijn.  

 

In 1898 heeft Tjeerd het gehad met de winkel en hij zoekt iemand die de zaak wil 

overnemen. Aangezien er geen gegadigden zijn, wordt er boelgoed gehouden.   

 

Waarschijnlijk krijgt de voorgevel na het boelgoed in 1898 zijn huidige vorm. De 

rooilijn van het oude stuk Tsjaerddyk wordt aangehouden en de winkel komt naar 

voren aan de weg.  
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Folsgare begin 1900 met vrouwen en kinderen voor de winkel van Zoethout 

Jaring Zoethout huurt nu ook de winkel. Hij maakt er een verfwinkel van met 

daarnaast een klein aanbod van kruidenierswaren. In februari 1900 overlijdt 

Joukje Sjerps en is Jaring weduwnaar.   
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Een jaar later hertrouwt hij met zijn schoonzuster Nantje van Hasinge die weduwe 

is van Willem Sjerps Twijnstra.  

Klaas Rusticus en Jeltje Luxwolde zijn in 1905 de laatste huurders van de woning 

achter de winkel. Jaring maakt van deze woning nu een verfwerkplaats. Jaring 

Zoethout huurt nu het gehele pand. 

 

In 1910 overlijdt Nantje op 49-jarige 

leeftijd en is Jaring Zoethout 

opnieuw weduwnaar.   

afb: LC 1 april 1910 

 

 

 

 

In 1911 hertrouwt Jaring met Trijntje Feenstra die weduwe is van Murk Postma.  

 

Botje Meinderts Wijnia overlijdt in 1912 en de erven zetten alle panden in het 

dorp te koop. Ook de verfzaak van Jaring Zoethout komt in de verkoop en deze 

wordt aangekocht door Feike Nauta. In 1913 koopt Jaring het pand van Feike 

Nauta.  

Zoals vele werklui hun handtekening achterlaten op een project, deed Jaring 

Zoethout dit ook. Bij het opknappen van de boerderij van Jan Tinus Greydanus op 

Suderburen aan de Easthimmerwei kwam bijgaande tekst tevoorschijn. 

 

                          

Jaring Zoethout 

heeft in juni 

1917 op 56-

jarige leeftijd 

hier de zaak 

geschilderd.  

 

foto db Folsgare 
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In 1926 verkoopt Jaring Zoethout de schilderszaak aan Jitze Zietsma. Jitze is 

getrouwd met Hinke van Slageren. In de winkel worden naast verf en 

verfbenodigdheden ook nog klompen en laarzen verkocht. Het is geen vetpot en in 

de oorlogsjaren krijgt hij het postagentschap erbij.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto uitgeverij 

v.d. Meulen bv 

Sneek 

 

 

 

Jitze Zietsma voor zijn huis met Bakker Beeksma en Pier Cnossen.   

 

 

 

Jitze stopt in 1957 met de zaak en verhuist met zijn gezin  naar Sneek.  

 

Ate Speerstra van de Speerstra boerderij in Tjalhuizum komt in Folsgare op 

Tsjaerddyk 34 wonen.  In 1964 wordt hij boer op de Speerstra boerderij waarna 

Feike Damstra de woning betrekt. 

Feike is de zoon van Hein Damstra van Damstra transport op Tsjaerddyk 44. Hij is 

getrouwd met Pietertje de Groot. Na het overlijden van Feike Damstra in 2001 

verhuist zoon Hein naar Tsjaerddyk 34 en hij woont daar met zijn vrouw 

Bernardina en zijn twee zonen nog steeds ten tijde van schrijven van dit venster  

( 2021) 
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Wytske Heida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida 

Foto's: uitgeverij van der Meulen bv Sneek, Wytske Heida, db Folsgare 

Kaartjes: Kadaster 

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

 


