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Het huis tussen de Tempel en kerkhuis noord
Tsjaerddyk 43
de twee lindebomen links staan als zonwering voor het huis

Folsgare 1832
Tussen de latere Tempel en het
kerkhuis aan de noordzijde van de
Tsjaerddyk is in 1832 nog een stukje
onbebouwde grond.
kaartje: kadaster

Rond 1848 bouwt timmerman Johannes Paulus Spiering een huis op dit kleine
perceel. Het pand komt niet aan de weg te staan maar krijgt een klein voortuintje,
waar hij twee lindebomen plant als zonwering.
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Johannes Spiering en zijn vrouw Trijntje Harmens Dijkstra gaan met hun zoon
Paulus Johannes in het huis wonen. Timmerman Spiering overlijdt in 1849.

Folsgare 1887
kaartje: kadaster

Pieter Willems Twijnstra neemt de timmerzaak van Spiering ( nu Tsjaerddyk 44)
over. Trijntje Harmens verkoopt het huis en verhuist in 1851 met haar zoon naar
Oosthem. Het huis wordt verhuurd. In 1855 komt Grietje Sipkes Bleeker, sinds
1846 weduwe van Meinte Klases Zijlstra, er met haar twee kinderen Klaas en
Sytske wonen. In 1860 komt het huis in de verkoop.
LC febr. 1860
Te Koop:
Nieuwgebouwde woning aan den rijdweg te Folsgare bewoond door wed. Meinte
Klazes Zijlstra (Grietje Sipkes Bleeker) voor fl. 30,- per jaar.
Het pand wordt gekocht door Klaas Gerrits van der Meer. Hij verkoopt de woning
weer in 1861 aan Durk Okkes Baarda, die er per 12 mei 1862 over kan beschikken.
Durk is op 4 mei 1861 getrouwd met Fedtje Fokkes van der Meer. Durk en Fedttje
krijgen in Folsgare twee zoons, Fokke en Okke. Fokke wordt al op jonge leeftijd
schoenmakersknecht bij Douwe Lucas Elsinga. Hij wordt later schoenmaker in
Itens en trouwt in 1887 met Trijntje Eisma. Het paar keert voor korte tijd terug
naar Folsgare. Fokke heeft dan een schoenmakersknecht nodig.

LC 1892
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Okke gaat al jong mee naar de boerderij en wordt net als zijn vader boerenknecht.
In 1893 verkoopt Durk Okkes het huis aan Taede Ruurds Abma ( boer op Carpe
Diem, Folsgeasterleane 4).
Durk en Fedttje verhuizen naar Spannum, waar Durk Okkes in 1897 overlijdt.
Teade Ruurds Abma heeft de woning gekocht voor zijn arbeider Jan Douwes
Bouma. Jan Douwes is getrouwd met Annigje ten Wolde in 1877. Samen krijgen ze
5 kinderen. Hun dochtertje Uilkje overlijdt helaas als ze nog maar 1 jaar is ( geb.
1886). Jan Douwes blijft jaar in, jaar uit werken bij Teade Ruurds en dat wordt
door zijn baas ook gewaardeerd. Hij wil dat zijn vaste arbeider in een goede
woning woont, voor een redelijke huurprijs.
Zodoende komen Jan en Annigje met de kinderen in het huis met de twee
lindebomen ervoor. Na het overlijden van zijn vrouw Annigje in december 1898
komt Jan zijn moeder Minke Brouwer bij hem in wonen om voor de huishouding
te zorgen. Jan blijft trouw zijn werk doen en in 1903 is hij 25 jaar in dienst bij de
fam. Abma.

LC 10-04-1903

In 1904 overlijdt Taede Ruurds Abma. Zijn zoon Ruurd Teades wordt nu boer op
de boerderij. Hij zet de bezittingen van zijn vader te koop. Jan Douwes verhuist
met zijn jongste dochter Uilkje ( geb.1888) en zijn moeder Minke Brouwer in 1904
naar Hartwerd.
Jacob Botinga en Theunia Postma kopen het huis en keren terug naar het dorp
waar ze geboren zijn. Theunia Postma overlijdt in 1907 en Jacob Botinga neemt
Fetje Boelens aan als huishoudster. Fetje komt van Oppenhuizen en is de dochter
van Hette Boelens en Grietje Speelman. Jacob, 65 jaar, en Fetje, 32 jaar, geven
elkaar in 1915 het jawoord. Twee jaar later overlijdt Jacob. Fetje verhuist in 1918
naar Sneek en dan worden Jan Heida en Foekje Holtrop met hun dochter Trijntje

Dorpscanon van Folsgeare
Het huis tussen de Tempel en kerkhuis noord
de nieuwe bewoners. Jan is boerenarbeider en heeft nog geen vaste werkplek. In
1920 verhuizen ze alweer naar Oudehaske, de regio waar ze ook vandaan komen.
De volgende boerenknecht die er komt wonen is Fedde de Jong. Fedde komt van
Oosthem en leert in Folsgare Trijntje Roukema kennen. Ze is de dochter van Yde
Roukema en Antje Walsweer. Fedde en Trijntje trouwen in 1923.
Het paar krijgt twee kinderen, Pier en Antje.

De Tsjaerddyk, met links nog steeds de
twee lindebomen voor het huis van
Fedde de Jong.

foto: archief Remmelt Boonstra

Fedde de Jong overlijdt in 1964 op 69-jarige leeftijd. Trijntje blijft in het huis tot ze
wordt opgenomen in het Teatskehûs ( Blauwhuis). Hier overlijdt ze op 9 juni 1991
op 98-jarige leeftijd. Ze wordt in Folsgare begraven.

Folsgare rond 1950
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Nadat de Tempel en het kerkhuis zijn afgebroken, blijft de woning op Tsjaerddyk
43 de doorgang van het toenemende autoverkeer blokkeren. Het huis wordt
gesloopt op 8 januari 1979. De Tsjaerddyk wordt daarna verbreed.
Colofon
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