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© Foto: Folsgare rond 1850 

 

De Twijnstra broers 
 

Folsgare bestaat in 1850 uit een pastorieboerderij met daarnaast de kerk en de 

school. Tegenover de school is de timmerzaak van Johannes Paulus Spiering (nu 

Tsjaerddyk 44), aan de andere zijde van de opvaart - Mieddyk woont Hans Kreger 

die kuiper is (Tsjaerddyk 42). Daarnaast staat de herberg/winkel van Epeus 

Couperus (Tsjaerddyk 38), de winkel van Kornelis Sjerps Piersma (Tsjaerddyk 36) 

en als laatste de slagerij van Willem Sjerps Twijnstra. Aan de noordzijde er schuin 

tegenover staan het kerkhuis noord en “de Tempel”.  

Willem Sjerps Twijnstra en zijn vrouw Japke Pieters Boomsma hebben vier zonen: 

Pieter Willems, Freerk Willems, Sjerp Willems en Gerrit Willems.  

Over deze broers gaat dit venster. 

Pieter Willems staat op 23 maart 1850 met Trijntje Gorrits van der Goot voor de 

ambtenaar van de burgerlijke stand en ze geven elkaar het jawoord. Dit huwelijk is 

in een stroomversnelling geraakt door het overlijden van Pieter Willems zijn baas, 

timmerman Johannes Paulus Spiering in december 1849. Pieter Willems wil nu de 

timmerzaak overnemen en met de steun van zijn schoonvader, die boer is op 

Walma State, zal dat geen probleem worden.  

In 1864 voltooit timmerman Pieter Willems de bouw van de nieuwe kerk in het 

dorp. Hierna bouwt hij nog een paar woningen aan de Tsjaerddyk. In 1870 bouwt 

hij de smederij naast de kuiperij van zijn broer Freerk. In 1871 volgt het huis  tegen 

het erf van de pastorieboerderij waar zijn broer Gerrit Willems komt te wonen. 
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(Tsjaerddyk 47) Gelukkig is hij echter niet, 

want de nieuwe kerk is aan het verzakken en 

herbouw komt dichtbij. De reacties uit het 

dorp doen Pieter Willems in 1872 besluiten 

om te stoppen als timmerman in Folsgare. Hij 

verkoopt zijn timmerzaak aan Auke van der 

Velde. Pieter Willems verhuist eerst naar 

Abbega, waarna hij weer timmerman wordt 

in Huizum onder Leeuwarden.  

                                                       Kadaster kaart 1832  

 

 

In 1851 trouwt de oudste broer Freerk Willems met Fimmigje Ulbes de Boer. 

Freerk wordt kuiper in dienst van Hans Meindert Kreger en woont in het kerkhuis 

noord. In 1857 neemt hij het bedrijf van Hans Kreger over en wordt hij de 

buurman van zijn broer Pieter Willems.   

 

In datzelfde jaar trouwt zijn broer Sjerp Willems met Gerlofke Bijlsma. Sjerp 

Willems is dan boerenknecht in Nijland, maar na hun huwelijk gaan ze in Folsgare 

wonen bij zijn andere broers. Sjerp wordt later slager/koopman, net als zijn vader.  

 

In 1859 trouwt Jan Willems met Korneliske Hendriks Harsta. Korneliske is dan 

dienstmeid op de pastorieboerderij in Folsgare bij haar tante Ytje Ates Harsta. Jan 

Willems is boerenknecht. Hij en Korneliske zijn de eerste bewoners van het 

nieuwe kerkhuis aan de zuidzijde van de Tsjaerddyk (nu garage Hein Damstra). Dit 

huis is door zijn broer Pieter Willems gebouwd.   

 

Gerrit Willems, de jongste zoon, trouwt als laatste van de broers in 1862 met 

Anke Joukes Boschma.  Anke Joukes is dienstmeid in Oosthem 

en Gerrit is timmerknecht bij zijn broer Pieter.  Het jonge stel 

gaat ook in Folsgare wonen. Gerrit Willems is pas op latere 

leeftijd zelfstandig timmerman geworden.  

Na het overlijden van Anke Joukes trouwt hij in 1873 met 

Sjuttje Bergstra uit Oosthem.      
 

foto archief DB  
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De zonen van Willem Sjerps en Japke Boomsma krijgen samen ruim 40 kinderen. 

Niet alle ( klein) kinderen worden oud en ze blijven ook niet allemaal in Folsgare 

wonen want het dorp is gewoon te klein om ze allemaal te kunnen herbergen. 

Willem, Joukje en Feike Sjerps, alle drie kinderen van Sjerp Willems, blijven wel. 

 

Willem Sjerps is koopman en de oudste zoon van Sjerp Willems en Gerlofke 

Bijlsma. Hij trouwt in 1884 met Nantje van Hasinga. Joukje Sjerps, de oudste 

dochter van Sjerp Willems en Gerlofke, is in 1883 getrouwd met Jaring Zoethout 

uit Heeg die huisschilder is. Willem Sjerps overlijdt in 1893 en zijn zuster Joukje 

Sjerps in 1900.  

Hierop trouwen Jaring Zoethout en Nantje van Hasinga in 1901 met elkaar. Dit 

huwelijk eindigt in 1910 met het overlijden van Nantje van Hasinga op 49 jarige 

leeftijd. Jaring Zoethout hertrouwt daarop met weduwe Trijntje Feenstra.  

 

 

Tsjaerddyk 32, rond 1915 

Boven de deur staat :  

 J.Zoethout     

           Schilder  

 

 

 
foto uitgeverij van der Meulen bv, Sneek 

 

Feike Sjerps, veehandelaar, blijft na zijn huwelijk in 1894 met Beeuwkjen Zijlstra in 

het ouderlijk huis in  Folsgare wonen. Zijn ouders zijn op leeftijd en wonen bij hen 

in tot moeder Gerlofke Bijlsma overlijdt in 1907.  Zijn vader Sjerp Willems besluit 

naar Workum te verhuizen. Als hij ziek wordt, verblijft hij tijdelijk weer bij Feike 

Sjerps en Beeuwkjen. Hij overlijdt in 1908. Feike Sjerps blijft tot zijn overlijden in 

1936 in Folsgare wonen.  

 

Niet alleen zoon Pieter Willems verlaat Folsgare. Ook zijn broer Jan Willems 

vertrekt in 1885 met zijn gezin uit het dorp.  

Jan Willems wordt boer onder Nijland, waar de oudste zoon Willem Jans het vak 

van boer leert. Willem Jans woont nog bij zijn ouders in Nijland wanneer hij in 

1897 trouwt met Tjiskje Damstra. Willem Jans wordt koopman in Nijland, waar in 

1899 hun zoon Jan Willems wordt geboren. 
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Rond 1890 wonen de drie 

broers  Freerk, Gerrit & Sjerp 

nog in Folsgare. Freerk is 

kuiper, Sjerp is koopman en  

Gerrit is timmerman 

geworden. Feike Nauta en 

Japke Jans Twijnstra wonen 

in de voormalige slagerij van 

hun vader wat nu een 

bakkerij is geworden.  

 

Folsgare 1889 

kaartje Kadaster 1832  

 

In 1900 overlijdt op de pastorieboerderij in Folsgare Eile van der Gaast. Willem 

Jans gaat terug naar Folsgare en wordt de volgende boer op de pastorieboerderij. 

 

Japke Jans is een dochter van Jan Willems Twijnstra en Korneliske Harsta. Zij werkt 

in Folsgare als dienstmeid op de pastorieboerderij bij Eile van der Gaast en Ytje 

Ates Harsta. Ytje Ates is een tante van haar moeder en Japke woont bij hen in. 

Naast de pastorieboerderij staat het meestershuis Hier woont Feike Nauta, zoon 

van het hoofd van de school. Japke en Feike trouwen in 1884.   

De voormalige slagerij van opa Willem Sjerps Twijnstra is een bakkerij geworden. 

Hier wordt Feike Nauta bakker (Tsjaerddyk 30/28). 

Willem Jans woont nu vlakbij zijn zuster Japke Jans en zwager Feike Nauta. Dit 

paar verhuist in 1901 naar Oudega W. 

 

 

 

 

 

Willem Jans, in het wit, aan het 

melken in de melkplaats 

 
foto archief DB 
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Weduwe Ytje Harsta woont al vanaf 1850 op de boerderij en ze blijft bij Willem 

Jans en zijn vrouw Tjiskje wonen tot ze in 1903 op 94 jarige leeftijd overlijdt. 
 

Willem Jans en Tjiskje krijgen in Folsgare nog twee zonen, Klaas en Albert, maar 

alleen Jan Willems, de oudste zoon, blijft wonen in het dorp. 

Jan Willems trouwt in 1923 met Yke van Zanten van de Abbegaasterketting. Het 

jonge stel gaat in de koemelkerij aan de Tsjaerddyk ( nummer 26 ) wonen. Smid 

Hein Heinsius heeft het pand in 1905 voor zijn dochter Sytske en schoonzoon 

Feike Damstra laten bouwen door Gerrit Twijnstra. Gerrit is dan timmerman in de 

voormalige zaak van zijn broer Pieter Willems.  

 

 

 

Tsjaerddyk 26 rond 1935, 

met daarnaast, achter de 

boom, de koemelkerij van 

Feike Sjerps. 

foto: uitgeverij van der Meulen bv, Sneek 

 

 

Aan de Tsjaerddyk worden Willem, Thijs, Tjiskje, Ymke en Klaas geboren. Alleen 

Willem en Tjiskje blijven in Folsgare. Willem trouwt met Uilkje Muizelaar en Tjiskje 

blijft na haar huwelijk met Sipke Simons Kooistra op Scheender State onder 

Folsgare wonen.  

 

Folsgare begin jaren ’50 met 

aan de Tsjaerddyk de hoge 

schuur naast nummer 26. 

 

 

foto: uitgeverij van der Meulen, Sneek 
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Jan Willems en Yke blijven wonen op Tsjaerddyk 26 tot de kinderen de deur uit 

zijn. Begin jaren zestig kijken ze om zich heen op zoek naar een kleinere woning. In 

Folsgare is echter niets te koop en het ziet er naar uit dat ze uit het dorp zullen 

vertrekken. Net in deze periode is dorpsbelang onder leiding van Aebele Jongsma 

bezig om in Folsgare nieuwe woningen te realiseren. Dorpsbelang overlegt met 

Jan en Yke en ze kiezen voor in nieuwbouwhuis als dat tenminste gebouwd gaat 

worden. Uiteindelijk worden er in 1963 drie vrijstaande woningen gebouwd aan 

de Easthimmerwei ( nr 2, 4 en 6 )  

 

van  Tsjaerddyk nr 26…………  

                                              foto  archief DB  

         ……………..naar Easthimmerwei nr 6                                                      

    foto archief DB                                                                       

Jan en Yke verhuizen naar Easthimmerwei 6 en hun oudste zoon Willem Jans en 

Uilkje Muizelaar verhuizen van de arbeiderswoning bij Scheender State  naar 

Tsjaerddyk 26. Het is prachtig wonen aan de Easthimmerwei en ze genieten van 

de kinderen en kleinkinderen die regelmatig langskomen. Maar dan wordt hun 

zoon Willem Jans ernstig ziek en hij overlijdt in juli 1966. Dit is een grote slag voor 

de ouders, maar Jan Willems krijgt nog een grote klap wanneer zijn vrouw Yke 

Twijnstra van Zanten overlijdt in dec. 1969.  Jan Willems blijft alleen achter.  

 

Jan Willems (links) en Wybren 

Sweering (midden) aan het 

biljarten in het oude dorpshuis 

onder supervisie van Wieger 

Boonstra ( rechts)   

foto archief Wybren Sweering 



Dorpscanon van Folsgeare 
De Twijnstra broers 

 

 

Op 1 januari 1992 overlijdt ook Jan Willems Twijnstra en verdwijnt de naam 

Twijnstra uit Folsgare die begon met de komst van Willem Sjerps Twijnstra in 

1830.  

 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida 

Foto's: uitgeverij van der Meulen bv Sneek, archief Wybren Sweering, archief DB 

Kaartjes: Kadaster 

 

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

 

 


