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Johannnes Paulus Spiering, troud mei Trijntje Harmens Dijkstra, komt om 1825 

hinne fanút Drylts as timmerman yn it doarp, op Tsjaerddyk 42, te wenjen. It 

doarp hat sûnt it ferstjerren fan Edgar Scheltes yn 1783 gjin timmerman mear hân. 

 

Folsgeare is noch mar lyts, der steane op dat stuit seis wenningen yn it doarp. Twa 

huzen binne yn besit fan’e tsjerke, der is in arbeiderswenning, in  timmersaak en 

fierders binne der noch twa komelkers. 

 

De timmersaak hat te min romte en yn 1836 bout Spiering in hûs mei 

timmerskuorre op Tsjaerddyk 44. It wurdt boud mei erfpacht op in stik lân dat 

eigendom is fan’e pastorij, neamd de Baetwe. Op dit perseel is de lettere 

Garastrjitte oanlein.    
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Tresoar: Eekhof 1850 

 

 

 

 

J.P.Spiering ferstjert yn 1849 en Pieter Willems Twijnstra, in net troude soan fan in 

slachter út Abbegea, folget him op as timmerman.  

 

Twijnstra kriget safolle wurk, dat hy yn 1853 der in pear timmerfeinten by ha wol 

sa’t op te meitsjen falt út ûndersteande advertinsje yn’e Ljouwerter Krante. 

L.C. 20-05-1853 

 

 

Twijnstra bout û. o. yn 1864 de nije tsjerke dy’t koart dêrnei begjint te fersakjen.  

( It gefolch is dat de ysjerke ôfbrutsen wurdt en yn 1875 ferfongen wurdt troch de 

hjoeddeiske tsjerke ) 

 

Yn 1871 keapet hy de timmersaak fan Paulus Johannes Spiering út Drylts (de soan 

fan de timmerman út 1825) en yn 1872 ferkeapet hy de saak oan Auke van der 

Velde út Easthim. 

 



Dorpscanon van Folsgeare 
Tsjaerddyk 44 en ‘t Streekje 

 

 

 

 

 

LC 16-04-1872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto argyf Feike van der Velde 

 

 

 

Auke van der Velde is de man dy’t mei in grut útwreidingsplan yn it doarp begjint. 

Hy bout yn 1874 de earste sosjale hierwenningen yn Folsgeare. It wie in blok fan 

fjouwer wenningen, ûnder in puntdak, op it hiem efter de timmersaak. 

 

De tagong nei de hûskes wie oer it hiem fan’e timmersaak fan Auke van der Velde, 

lâns de opfeart, om it blok hinne, nei de súdkant fan de wenningen.  Dat de hûzen 

stiene mei de efterkant nei de timmersaak ta. 

 

De bûtenste hûskes hiene ien rút oan’e foarkant en de middelste hiene twa ruten. 

Troch de doar kamen je yn in lytse hal dêr’t in treppen nei boppen ta wie. Troch it 

haltsje kamen je links yn’e keamer, dêr’t efteryn twa bedsteden wiene. Efter it 



Dorpscanon van Folsgeare 
Tsjaerddyk 44 en ‘t Streekje 

 

 

haltsje wie rjochts in lyts keukentsje. Boppe wie noch romte foar in sliepkeamer of 

opslach fan guod.  

 

 

De bewenners moasten 

mei elkoar ien wetterput 

diele dy’t foar de hûskes 

stie. Hjir wie ek de bleek 

dêr’t de wask blikt en 

drûge wurde koe. 

 

                     foto Wytske Heida 

 

Twa húskes stiene krekt boppe de sleat, oan beide kanten fan it blokje wenningen.  

De sleat oan’e eastkant is der no net mear. Dizze is damme by de bou fan’e nije 

skoalle. De sleat oan’e de westkant is der no noch wol. Dit is de Folsgeaster 

opfeart. 

 

Yn 1903 die de tsjerkfâdij in oanfraach by de gemeente foar ynfiering fan it 

tonnestelsel. Oan’e betellingen út it tsjerkeargyf is te sjen dat dit koart dêrnei 

ynfierd is. It blokje wenningen stie yn it doarp en omjowing al gau bekend ûnder 

de namme ’t Streekje 

 

 

 

Tresoar:  

Netteplan kaart 1887 
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De tusksenmuorren fan’e hûskes wiene fan ien stiens metselwurk. Dat it wie 

benammen by’t winter dreech om’e keamer in bytsje waarm te krijen.   

Yn’e bûtenste wente oan’e eastkant is noch altyd in lyts rútsje yn’e sydgevel te 

sjen. Dit rút is der spesjaal ynsetten foar 

in sike mei tuberkuloaze dy’t deiljocht 

nedich hie.  

Foar arbeiderswenningen wiene se yn dy 

tiid tige nijmoadrich en foarútstribjend. 

 

                                                            foto Wytske Heida 

 

 

Auke van der Velde bliuwt net lang, want yn 

1875 nimt Gerrit Gerrits Monsma fan Gau de 

timmersaak oer.    

 

L.C. 23-04-1875 

 

 

 

 

Gerrit Gerrits Monsma hat neat mei de 

hierwenningen. Yn 1876 komme de 

wenningen te keap mei “regt van 

zamenvoeging“. De bûtenste wenningen 

moatte respektivelik fl. 611, -  en fl. 599,-  

opbringe. De tuskenwenningen fl. 555, - 

en fl. 562, - 

 

                                                                L.C. 28-01-1876 
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Gerrit Gerrits Monsma komt yn 1879 te ferstjerren. Der wurdt boelguod holden  

op 8 april fan datselde jier. 

 

 

 

Yn opdracht fan’e widdo fan 

Gerrit Monsma, Antje Willems 

Alberda, wurdt it hûs mei 

timmerskuorre en de fjouwer 

wenningen troch notaris 

Benthem Reddingius út Drylts  

ferkocht oan Theunis Morra en 

Melle Lourens Reitsma, 

timmerman út Offenwier. 

      

 

 

 

 

De timmersaak hat dêrnei ferskillende eigners hân. 

 

Op 14 april 1882,  set 

timmerman Zwarts in 

advertinsje yn’e LC. 

 

 

Ut ûndersteand artikel yn’e LC fan 25-06-1883 docht bliken dat Zwarts dan noch 

hieltiten timmerman 

yn Folsgeare is. 
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Om 1910 hinne wie der yn it pân in timmer- en ferverswinkel. In tredde part fan’e 

stâl is ôfskieden en docht tsjinst as ferverswinkel. Gerrit Twijnstra wie de 

timmerman en Jaring Zoethout die mei syn soan Age de ferverswinkel.  

 

 

 

 

 

 

    foto útjowerij. v.d.Meulen bv Snits 

 

 

Yn 1923 keapje Feike en Sietske Damstra de saak fan Wybe Zijlstra út Huzum. 

Sietske is in dochter fan smid Heinsius út it doarp.   

 

 

 

Op in foto út dizze tiid is te sjen 

dat de buorkerij destiids in doar 

yn’e sydgevel hie.  

 

 

foto Feike Damstra 

 

As keapman Hein Damstra it transport- en fouraazjebedriuw  yn 1939 oernimt fan 

syn heit Feike, keapet hy de wenningen fan ‘t Streekje op. De hûskes waarden nei 

oankeap brûkt as opslachplak  foar feefoer.   

 

It pân is noch beswierre mei oerpaad lâns de westkant foar de efterlizzende 

wenningen en mei ljocht- en lucht skepping fan niisneamde wenningen.  
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Teffens mei in jierlikse grûnrinte foar de pastorij fan Easthim, Abbegea en 

Folsgeare fan fl. 7.68.  

Op 24 maaie 1957 keapet Hein Damstra de grûnrinte, dy’t ûnderwilens 10 gûne 

yn’t jier is,  ôf fan’e pastorij fan’e Herfoarme gemeente yn Easthim. De keapsom 

wie 200 gûne.  

De broers Willem en Bartele wurken ek mei yn it bedriuw. Sy brochten de molke 

fan’e boeren nei it fabryk. Earstoan  brûkten se dêrfoar in Dodge frachtwein. Yn’e 

efterkant fan’e skuorre fan’e buorkerij kaam in grutte doar, dat de wein nei 

binnen riden wurde koe. 

 

Letter kaam der in Steyr frachtwein op disel. 

Dizze wie wat langer as de Dodge en paste net 

yn’e skuorre. Dêrom waard der in útbou oan’e 

skuorre makke. 

 
                                                                                  foto Feike Damstra 

 

Yn’e oarloch waard yn’e skuorre in bûthús makke foar in pear kij. Bourman 

slachter Douwe Posthuma hat yn dizze perioade meardere bisten klandestyn 

slachte.  

Yn 1970 keapet Siep van der Velde de buorkerij en de fjouwer hûskes yn ien keap. 

De buorkerij wie op dat stuit yn twa wenningen ferdield. Oan’e iene kant wenne 

de widdo fan heit Feike Damstra, Sietske Heinsius. De oare kant wie de wenning 

fan soan Hein Damstra.    

 

De wenningen wurde ferboud ta 

garaazjeboksen. De deur yn’e sydgevel 

waard letter ferwidere. 

 

 

‘t Streekje efter de buorkerij noch mei  

puntdak yn 1972. 

foto kolleksje Boeijinga Y 
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Yn 1984 wurdt it puntdak fan’e huzen ferfongen troch in skean ôfrinnend plat dak. 

By de sloop fan it puntdak die bliken dat in tsjokke laach krantepapier tsjinst dien 

hat as isolaasje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
foto argyf DB 

 

 

 

It pân mei de fjouwer garaazjeboksen wurdt ferrike mei in nammeboerd dêr’t de 

âlde doarpsnamme ’t Streekje op stiet. Dit nammeboerd is skildere troch Feike van 

der Velde en siert it pân sûnt it offisjeel de namme krige. 
 

 

 foto Atse Bruin 
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It grutste riedsel fan ’t Streekje is wol it “Folsgeaster hunebed” dat yn’e eardere 

bleek fan’e wenningen stiet. It iennige dat mei wissens sein wurde kin, is dat út 

ûndersyk bliken dien hat dat de stiennen fan oarsprong út Frankryk komme . 

 

 

 

 

 
                                       foto Wytske Heida 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

foto Atse Bruin 

 

 

De buorkerij mei dêr efter ‘t Streekje, no mei in skean dak 
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                                                               foto’s Wytske Heida 

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin, Wytske Heida 

Bewerking: Wytske Heida 

Foto's: mevr. Wiersma- Nauta, Feike Damstra, archief Feike van der Velde, Atse Bruin, 
archief DB Folsgeare, uitg. v.d. Meulen bv Sneek, kolleksje Boeijinga, Wytske Heida 

Kaarten: Tresoar  

Artikelen en advertenties: LC 

 

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 belutsene.  Mocht der nettsjinsteande eat net korrekt 
wêze, graach de redaksje ynformearje. 

 


