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© Foto: archief Feike van der Velde  
Lieuwe Piers Cnossen met de melkkar 

Easthimmerwei 1 
 

Het is 29 januari 1864. Een spannende dag voor Sijmen Sipkes Kooistra, boer op 

Folsgeasterleane 4, Teade Ruurds Abma, boer op Folsgeasterleane 2 en Klaas 

Ruurds Abma, boer te Tjalhuizum. Het melken is vlug aan kant gemaakt en in hun 

zondagse pak staan ze klaar om gezamenlijk  naar Sneek af te reizen.  

Vandaag zal notaris C.J. Jorritsma de akte van boedelscheiding van Hiltje Klazes 

Wiersma, weduwe van Ruurd Freerks Abma, openbaar maken. Als de notaris klaar 

is met het voorlezen van de akte, beseft Sijmen Sipkes Kooistra dat hij van de 

boerderij zal moeten. De boerderij waar hij meer dan twintig jaar boerde. Twintig 

jaar waarin Sijmen veel tegenslag heeft en  twee keer weduwnaar wordt. In 1842 

trouwt hij met Baukjen Ruurds Abma. Na haar overlijden hertrouwt Sijmen  in 

1856  met Johanna Gosses Bootsma.  Dit huwelijk duurt maar 5 jaar. Johanna 

overlijdt in 1861. Sijmen hertrouwt opnieuw, nu met Sytske Postma uit Folsgare. 

Zij is weduwe.  

Sijmen zijn buurman, Teade Ruurds Abma, wordt de nieuwe eigenaar van de 

boerderij. 

 

Sijmen Sipkes wil verder boeren en overlegt  met zijn vader Sipkes Gabes Kooistra. 

Deze  is  boer op Scheender state. Zijn vader is inmiddels 73 jaar en wil het wel 
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wat rustiger aan gaan doen op een kleinere boerderij. Hierdoor kan Sijmen Sipkes 

boer worden op Scheender state.  

Zijn vader koopt in mei 1864, samen met Klaas Feddes Breeuwsma, perceel C 

nummer 46, groot twee bunder en negen en zestig roeden. Het weiland wordt 

opgesplitst in twee stukken. Het zuidelijke gedeelte, nummer C 585, komt bij de 

boerderij van Klaas Feddes Breeuwsma. Het noordelijke stuk, nummer C 586 

wordt eigendom van Sipke Gabes Kooistra. Beide stukken grond worden 

gescheiden door een  stukje nieuw gegraven sloot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Kadaster kaart van Folsgare 1887.  

 

 

Sipke Gabes Kooistra en Yke Ruurds Abma laten op de hoek bij de kerk een kleine 

boerderij bouwen. De bouw wordt gegund aan de lokale timmerman Pieter 

Willems Twijnstra. Deze is nog bezig met de afronding van de nieuwe kerk, maar 

hij heeft personeel genoeg om eind 1864 met de bouw te beginnen. De boerderij 

wordt groot genoeg voor 12 koeien en wat jongvee.  

 

 

Achter de boerderij wordt een ruim 

wagenhok gebouwd. 

 

 

foto Atse Bruin 
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Om de boerderij wordt een sloot 

gegraven, die het perceel in twee 

stukken opdeelt.  De boerderij staat 

op perceel C nummer 596 en het 

weiland eromheen wordt C nummer 

597.  

 

De sloot tussen de Folsgeasterleane 

en  de boerderij is later gedempt.  

 
foto archief DB Folsgare 

 

Na de oplevering van de boerderij in 1865, ontstaat er een kleine volksverhuizing 

in het dorp. Sipke Gabes en Yke Ruurds Abma gaan naar de nieuwe boerderij in 

het dorp. Sijmen Sipkes en Sytske Postma gaan naar Scheender state. Teade 

Ruurds en Minke Bouma verhuizen naar Folsgeasterleane 4 en Klaas Ruurds Abma 

en  Jetske Theunis Schoustra verhuizen van Tjalhuizum naar Folsgeasterleane 2.  

 

Sipke Gabes woont prachtig op de hoek bij de kerk en heeft een ruim uitzicht. Dit 

verandert wanneer schoenmaker Lucas Elsinga in 1877 een nieuw huis laat 

bouwen op het Tsjerkepôltsje. Sipke Gabes overlijdt twee jaar later op 88 jarige 

leeftijd. De burenplicht geldt nog in die tijd. Zodoende gaan Lucas Elsinga en 

Fedde Klases Breeuwsma naar Sneek om aangifte te doen van het overlijden van 

Sipke Gabes.  

Zijn zoon Sijmen Sipkes erft de boerderij. Weduwe Yke Ruurds Abma gaat in de 

“buorren” wonen. Als  Sijtske Postma op 2 maart 1895 overlijdt, is Sijmen voor de 

derde keer weduwnaar. Sijmen blijft alleen op de boerderij wonen tot zijn 

overlijden in 1904.   

 

De volgende bewoners van de boerderij op Easthimmerwei 1 zijn Douwe Eppinga 

en Tjitske van der Wal uit Burgwerd met hun kinderen Marten en Trijntje. Marten 

begint een timmerbedrijf in de boerderij van zijn ouders. In 1914 trouwt hij met 

Elizabeth Maria Katharina Kluiwstra. Marten en Elisabeth gaan op Tsjaerddyk 

nummer 48 wonen. Als Marten zijn vader in 1929 overlijdt, wil zijn moeder niet op 

de boerderij blijven wonen. Ze vindt het pand te groot voor haar en dochter 

Trijntje. Ze verhuizen in 1930 naar Nijland.  Hun opvolgers zijn Meinte Schuurmans 
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en Sara Posthumus. Zij blijven op de boerderij tot 1939. Daarna wonen Johannes 

Gerbrandy en Grietje van der Velde tot 1964 op de boerderij.  

 

In 1966 verkopen Meinte Abma en Akke Boschma hun boerderij aan de 

Folsgeasterleane 4 aan Johan van der Wal. Ze verhuizen dan naar de 

Easthimmerwei. Meinte heeft de naam Carpe Diem bedacht voor zijn boerderij 

aan de Folsgeasterleane. Nu bedenkt hij een naam voor deze boerderij. Het wordt 

‘Baensein’. Deze naam komt met een bord aan de voorgevel te hangen maar slaat, 

in tegenstelling tot die van Carpe Diem, niet echt aan.  

 

 

 

 

 

 
foto Atse Bruin  

 

 

De ramen aan de voorzijde worden in deze periode vervangen door grotere. Het 

resultaat is niet echt mooi maar het was in die tijd mode.   

 

 

 

 

Rechts op de voorgevel hangt 

het bord Baensein.  

 

 

 

 

 

foto archief Feike van der Velde  
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Het 60 jarig huwelijksfeest van Meinte en Akke wordt in 1981 op grootse wijze 

gevierd. Vanaf hun woning worden ze per koets, getrokken door twee Friese 

paarden, naar Sneek gebracht. Bij Hanenburg, waar een zaal is afgehuurd, vieren 

ze dit jubileum met de buren en de familie. 

 

Meinte Abma en Akke 

Boschma vertrekken in de 

koets uit Folsgare.   

 
 

 

 

                               foto archief DB Folsgare  

 

 

 

Meinte schrijft graag stukjes over zijn leven als boer, over gebeurtenissen in en 

rond het dorp, over hobby’s enz. Veel van deze geschriften zijn bewaard gebleven. 

Het grootste gemis in het leven van Meinte en Akke is, dat het huwelijk kinderloos 

is gebleven. In 1985 overlijdt Meinte Abma. Akke Boschma blijft tot haar 

overlijden in 1992 op de boerderij wonen.  

In deze periode zoeken Feike van der Velde en zijn vrouw Rooske de Boer een 

plaats om te wonen in Folsgare. Ze hebben een schildersbedrijf in Woudsend, 

maar willen graag terug naar de plek waar ze geboren en getogen zijn. Akke 

Boschma is een tante van Feike. Feike en Rooske kopen de boerderij, die dus in de 

familie blijft. Zij maken van het huis iets bijzonders. 

Feike is geboren op It Werp en krijgt al vroeg grote verantwoordelijkheid 

toegeschoven. Hier wordt de basis gelegd voor zijn verdere loopbaan. Zijn 

grootste passie is het verzamelen en bewaren van allerhande spullen. Hij ziet de 

waarde van dingen die anderen weggooien.  

 

Het resultaat is de tentoonstelling “ Eigen Wurk “, die gedurende vele jaren in de 

zomermaanden in de schuur te zien is.  
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foto Atse Bruin 

 

 

 

 

 

 

De artistieke kwaliteiten van Feike zijn onder meer te zien op de buitenmuur van 

de boerderij. Daar is een met de hand geschilderde elfstedenroute met de 

stadswapens te bewonderen. Rooske is bij alles Feike zijn grote steun en 

toeverlaat. 

 

 

 

 

 

    foto’s Atse Bruin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zomermaanden staat een deel 

van Feike zijn verzameling in de tuin. 

   
foto Atse Bruin  
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Feike van der Velde overlijdt op 31 juni 2021 na een periode van afnemende 

gezondheid. Rooske blijft alleen op de boerderij wonen. 

 

Perceel nummer C 586 dat in 1864 door Sipke Gabes werd aangekocht, is 

inmiddels helemaal bebouwd. Voor het andere deel, C nummer 585 van Klaas 

Feddes Breeuwsma, worden bouwplannen gemaakt. 

 

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. 

 

Colofon 

Tekst: Atse Bruin 

Bewerking: Wytske Heida 

Foto's: Atse Bruin, archief Feike van der velde, archief DB Folsgare 

Kaartje: Kadaster 

 


