
De	Lytse	Gaastmar	yn	earder	tiid.	
Uit het archief van Wypke Attema hebben we een aandenken van zijn pake Douwe Osinga, 
geboren in 1895 in de Lytse Gaastmar. Hij heeft de herinneringen uit zijn jonge jaren van 
1903 -1905 in De Gaastmar op papier gezet. Zijn ouders, Arjen Osinga en Hiltje de Vries, 
boerden op de boerderij van Ynte Tijsma in de Lytse Gaastmar (de boerderij waar nu Jelle en 
Jetty Zeilstra wonen, Wieldyk 14). Douwe Osinga schrijft zijn herinneringen op in 1982. Hij 
vertelt dat de boerderij in 1899 afgebroken is, omdat het een oude, gammele boerderij was 
en er een grotere, nieuwe boerderij gebouwd is. Er waren in die tijd veel oude, kleine huizen 
in de Lytse Gaastmar, de mensen in de Grutte Gaastmar noemden de Lytse Gaastmar 
daarom wel ‘de Lytse Gribus’. De boerderij van Jan Sieks Attema (nu Rinze en Sjoukje 
Zeilstra, Wieldyk 16) is 6 jaar later ook afgebroken en herbouwd. 

De weg naar Oudega W. was er nog niet, net zoals de weg naar de Grutte Gaastmar. Naar 
school moesten de kinderen door het land:  9 hekken, 1 draai, 4 x een plank over de sloot, 
nog 2 hekken en dan waren ze op de weg van Heeg – Gaastmeer. In de herfst en de winter 
was het land nat en drassig en wanneer het polderwater hoog stond, mochten ze over de 
polderdijk van de Bratte of de Terp. Er waren in die tijd 31 kinderen, allen uit de Lytse 
Gaastmar, die naar school gingen. En dan nu het verhaal van Douwe Osinga. 

 

Heeg, april 1982 

Herinneringen aan mijn jeugd en schooljaren. Douwe Osinga,Talma State k. 32. 
Op 23 januari 1895 ben ik geboren in de boerderij die nu bewoont wordt door Fam. Van der 
Velde in Kleine Gaastmeer. Het was toen een oude, gammele boerderij, net als ook veel van 
de huizen die er toen nog waren. Enkele van die huisjes zijn nog net als van 80 jaar terug. In 
de Grote Gaastmeer noemde men het ook wel ‘de Lytse Gribus’ en dat was het ook, te meer 
omdat de weg Gaastmeer – Oudega nog niet was aangelegd. In 1899 is de boerderij waar ik 
geboren ben afgebroken en een  nieuwe, grotere boerderij gebouwd. De eigenaar, Ynte 
Tysma, had daar nog een boerderij (nu Wieldyk 9) en daar is toen de schuur achter 
weggebroken. De kamers bleven zoo als ze waren en de kelder wordt verbouwd tot 
hooiberg, achter de kamers is toen een aflevering  gebouwd  als stal voor 8 of 10 koeien. 
Botte Schotanus heeft daar geboerd. Het meeste land wordt bij de boerderij gevoegd die 
mijn vader Arjen Osinga huurde, zoo dat het toen  een grote boerderij  werd van plm. 120 
pondemaat. Een jaar of 6 later is de boerderij van Jan Sieks Attema afgebroken en opnieuw 
gebouwd, zoo dat toen 2 mooie boerderijen in de Kleine Gaastmeer stonden. Eén en ander 
kan men mooi zien in het verzamelalbum Oud Gaastmeer. 
 



 
Klein Gaastmeer in 1930 

 
Als kinderen telden we ook het gedeelte van Nijhuizuim bij de Gaastmeer, omdat  ze daar 
ook naar de kerk gingen. Dat waren Evert Terpstra, boer ‘Oost Indië’. Aan ’t Vliet dubbele 
arbeiderswoning, zoo goed ik me herinner P.v.d. Werf en M. Terpstra, boerenarbeiders bij H. 
Kooistra. Dan aan ’t Vliet nog een huisje, die was los werkman, ook was hij wel genegen om 
voor 5 ct. iemand met zijn roeiboot over te zetten. Dan de Grûns: Sjoerd Bokma, Sjoerd 
Kramer, Sjoerd Tjaarda, hier later J. Wijnja. Dat waren alle drie kleine boerderijtjes. De 
laatste was een grote boerderij, bewoond door Luitzen Herres Ykema. Deze boerderij werd 
in 1914 bewoond door W. Jetzinga. Aan de Grûns is tussen het boerderijtje van Wijnja en L. 
Ykema een burgerwoning gebouwd. En aan de Zandmeer (1914 of 1915) een boerderijtje, 
die werd bewoond door Herre Luitzen Ykema. 
Voor de polderbemaling was bij de boerderij van Kooistra en die van Luitzen Ykema een 
flinke watermolen. Het was ongeveer een half uur lopen, door het land, om in de Kleine 
Gaastmeer te komen. Kinderen uit die streek kwamen niet in Gaastmeer op school. 
Aan de Ringwiel ligt een buurtje dat noemden we de Tinten. Daar, is mij wel eens verteld, 
dat er turf gegraven is en dat moest dan zijn, het laag gelegen stuk land ten westen van de 
weg naar Oudega. Op een oude kaart van Wymbritseradeel staat dan ook nog een kanaaltje 
Ringwiel naar Oudega. Men vertelde mij dan dat de turfgravers daar hun keet of tent hadden 
staan. Dat land is later in cultuur gebracht door Hantje Tjeerds van der Meer, dat moet 
iemand zijn geweest met ondernemingsdurf.  
Van der Meer heeft dat weer tot weiland gemaakt. Diezelfde Van der Meer kocht een grote 
molen in de Zaanstreek en die is bij de boerderij van Van der Meer weer opgebouwd. Daar 
staat nu een gemaaltje. De molen werd niet alleen gebruikt om de polder droog te malen, 
maar hij werd ook gebruikt voor het malen van mais, gerst, paardebonen en voorslag 
lijnkoeken van Van der Meer en ook voor andere boeren gezamenlijk. Met de kleinzoon van 
Hantje Tjeerds, Pieter, van Johan van der Meer, heb ik vaak in de molen gespeeld, ook al 
omdat er graan gemalen werd voor onze boerderij. Op de Tinten woonden 2 arbeiders 
gezinnen en een kleine boerderij. Dan nog een huisje, dat staat nu over de weg en de 
boerderij bewoont door Jaring de Groot (nu Wiegersma). De kinders van deze bewoners 
gingen in Gaastmeer op school en hoe? 



Naar school en hoe? 
Voor de duidelijkheid heb ik een ruwe schets gemaakt zoo als het toen was. 
Zoo goed als ik mij de namen herinner van de toenmalige bewoners, het aantal kinders zet ik 
er in een ‘rondje’ achter. 1903-1905 die jaren ongeveer. 
 

 
 
No.1  Jongstra; 2 schoolgaande kinderen, no. 2 wed. V.d. Werf; 2 schoolgaande kinderen, 
no.3  J. Veen, no. 4 J Wijnja; 1 schoolgaand kind, no. 5 wed. P.v.d. Meer; 2 schoolgaande 
kinderen, no. 6 J. de Groot; 4 schoolgaande kinderen, no.7 Fam. V.d. Goot (daar over de 
draai), no.8 G. Werkman, no. 9 A. de Vlugt, no. 10 J. v.d. Goot; 1 schoolgaand kind, no. 11 
Oude Reinskje, no. 12 Sj. Zijlstra, no. 13 R. Westra, no. 14 A. de Jong; 2 schoolgaande 
kinderen, no. 15 Oude Antje (bôlekoerrintster), no. 16 Hains Bosma, no. 17 A. Fennema, 
no.18 H. Schilstra, no. 19 W. Postma, no. 20 Bôtte Schotanus, no. 21 P. Schilstra; 1 
schoolgaand kind, no. 22 W. Elzinga (rustend schipper) en een kleindochte?, no. 23 Bosma ?, 
no. 24 Arjen Osinga; 4 schoolgaande kinderen, no. 25 Jan Siek Attema, no.26 Evert 
Steensma; 1 schoolgaand kind, no.27 A. Fennema, no. 28 W.Fennema, no.29  D.T de Boer; 2 
schoolgaande kinderen, no. 30 wed. V.d. Zee, no.31 M. Hiemstra; 3 schoolgaande kinderen, 
no. 32 wed. P. v.d.  Goot, no.33 Joh. Schegenga; 3 schoolgaande kinderen, no. 34 L. Terpstra; 
2 schoolgaande kinderen, no.35 Rein Hoogeterp; 2 schoolgaande kinderen,no. 37 Jaring 
Kuipers. Als ik me goed herinner waren het 31 kinderen die naar school gingen en hoe, 9 
hekken, 1 draai en 4 planken en dan nog 2 hekken voordat we op de weg Gaastmeer- Heeg 
waren. En dan bij herfst en winter door het drassige land. Als het polderwater hoog was, 
mochten we langs de polderdijk langs de Bratsloot of de polderdijk van de Terpen langs. 
Daar gingen we naar de Chr. Nat. School en naar de Openbare school. 
Bij de boerderij van mijn vader was ook een molen, het was een vierkant spinnekop en nog 
een achte spinnekop in de Tie- krite-polder, dus waren er 4 molens in de Kleine Gaastmeer 
en Nijhuizum. 6 grote boerderijen en 7 kleine boerderijen. No. 7 V.d. Goot was een 
kruidenierswinkel en fourage, no 30 wed. V.d.Zee, garen en wat manufacturen, no. 31 M. 
Hiemstra had klompen te koop en sigaren. Met de aanleg van de weg naar Oudega zijn de 
huisjes no. 12 en 19 afgebroken, dat was in 1909, denk ik. De brug bij J.S. Attema was een 
draaibrug, de batten, een toegang tot de Tie-krite-polder.  
De hokken met de H gemerkt waren varkenshokken of wagenhokken. Eén hok kom ik nog 
eens op terug, dat was het turfhok van Jelle Hof. Alle vervoer ging per sloep of schouw, van 
Klein Gaastmeer naar Groot Gaastmeer of omgekeerd. Dan was er in Klein Gaastmeer de 
Vereniging van Burenplicht. Dat was de plicht bij overlijden en begrafenissen. Met de praam 
ging het gekiste lijk naar de Grote Gaastmeer en dan verder door dragers naar het kerkhof. 



No.37 huis met houten schuur is later door Evert Terpstra gekocht en daar is ook een nette 
boerderij  gebouwd.  
Zoo, dat is iets uit mijn schooljaren over de Kleine Gaastmeer.  Op het volgende blad iets 
over Groot Gaastmeer. 
 

 
Pieter Bouwesloot in Klein Gaastmeer in 1973 

 
In de Grote Gaastmeer was de school of beter gezegd de scholen, want het waren er twee. 
De Chr. Nat. School, hoofd Mr. Oostenga, het aantal leerlingen zat om de 65. 
De Openbare school, hoofd ?, het aantal kinderen daar is om de 30. Meer kinderen dan nu, 
komt omdat alles handwerk was en dus meer inwoners dan in 1982. Ook twee kerken, de 
Gereformeerde kerk, ds. De Lange en de Hervormde kerk, ds. Van Elven. Bij de Hervormde 
kerk was het kerkhof en nu nog. Slager was Jaring Kuperus (Couperus) daar was ook 
gelegenheid ( zaterdags) voor haar knippen, met kam en schaar, voor 5 cent had je weer een 
kale knikker. Gaastmeer was ook een kleermaker rijk, Jochem de Leeuw, later zijn 
schoonzoon J. Brolsma. Brolsma was ook kapper, haar knippen met een machine, iets 
nieuws. 
De schilder Ale Wink woonde ook in Grote Gaastmeer, daar woont nu een Van Netten. Fr. 
van Netten, op de 1ste Langstaat verkocht klompen. Twee warme bakkers: Klaas Terpstra en 
Klaas Kuiper. Zie ook weer het album: brood en koek bij K.Kuiper. Thomas Nijdam en Foeke 
Kuiper waren de kruideniers met fourage. 
 
Voor Pieter Ritskes, die lange tijd bij de palinghandel geweest is, werd in mijn schooljaren 
een nieuwe winkel gebouwd, zoo dat dat de derde winkel was. 
 
Boerderijen in Groot Gaastmeer: 1. Anne Visser, 2. Douwe Tammes de Vries,3. Johannes 
Ykema, 4. Tamme de Vries, 5. Herre Ykema, 6. J. Nauta (nu Cnossen), 7. Joh. Bonekamp, 8. J. 
Bonekamp (nu V.d. Goot), 9. A.S. Attema, 10. Wed. Hornstra, later Sj. Landman. 
Omdat de boerderij waar de Haanstra’s hebben gewoond naar Gaastmeer naar de kerk 
gingen, telden we die er ook bij. 11.H. Bajema en ook nog J. A. Osinga, later Huitema.  
Twee kleinere boeren W. Kuiper, Tj. De Boer. 
 



Vissers: op Vissersburen de Van Nettens. Ook stonden er een paar woningen waarvan één 
door het kruien van ijs op ’t Hegermeer, vernield is. ( zie foto album) 
Op halfweg T. Mulder. W. Fennema viste met een zegen ‘seiz toagje’, Joh. Hempel viste op 
de Ringwiel met een ‘tichtset’, Ate Grêft en één in de Pieter Bouwesleat, even voorbij Jaring 
de Groot.  
 
Timmerman was Ane Wiersma, later Eeltje Nijholt. Ik meende dat er altijd voor 4 á 5 man 
werk was. In de omgeving van Gaastmeer stonden 9 molens en daar was ook altijd veel 
reparatiewerk bij, net als bij de oude huizen en allemaal handwerk. 
 
Schippers die hun domicilie in Gaastmeer hadden : Th. Elzinga, Rein Elzinga, Ulbe de Jong, 
Lolke Dijkstra, allemaal zo’n 30 ton. Gosse Mulder en Rinze Hof 40 t. en Jelle Hof. Nu kom ik 
even terug op het turfhok in Kleine Gaastmeer. Jelle Hof was in hoofdzaak turfschipper en in 
de winter zat dat hok  vol turf, die dan winters gaandeweg verkocht werden. Jelle Hof was de 
vader van Jan Hof, beter bekend als Jan fan de Gaestmar. Jan Hof is bekend geworden door 
zijn gedichten, die, kon het anders als schipperszoon, over het meer gingen. Mar o Mar en 
meer gedichten vinden we met mooie melodieën nog in it Fries Lieteboek. Jan Hof heeft 
door zelfstudie hem opgewerkt als schrijver in ‘Sljocht en rjocht ‘ en Hepkema’s krant. 
 
Thomas Nijdam had ook een veerschip, dinsdag Sneek, vrijdag Workum. Jetze de Boer , ook 
een veerschip, daar woonden ze ook in, ging ook naar Sneek voor vracht voor anderen, ook 
hoofdzaak voor zijn handel, groente enz. Peterolie was ook bij hem te koop (ligplaats Gr.). 
Dan was er nog Postma met een klein veerschip, die geregeld naar Workum voer. Het 
scheepje lag in het Kruiswater, waar nu een botenbouwer is (Huntelaar). De schippers 
kochten in het voorjaar stalmest van de boerderij en daarvoor leverden ze dan weer 
terpaarde in de zomer. Die terpaarde heeft veel weilanden in structuur verbeterd. De mest 
werd vervoerd naar de bollenvelden in Holland, door zogenaamde Skoeten, dat waren 
schepen van ruim 100 ton. A. Bergsma, G. Schokker en K. de Jong waren drie van de 
‘skoeteschippers’. Met  zoveel schepen in en om Gaastmeer is het ook wel te begrijpen dat 
er een scheepswerf was. Roelof Wildschut had een goed bekende helling. Age, Jelle en Jetze, 
drie broers van Wildschut, werkten mee op de scheepswerf en nog anderen ook, zoo dat wel 
10 mensen vast werk hadden. 
Bij de winterdagen werd vaak een nieuw schip gebouwd en dan hadden vrijgezellen, die 
zomers bij de boer werkten, ook vaak nog werk op de helling. Ik herinner me nog dat er 
achtervolgens drie winters waren ook drie klippers gemaakt zijn.  
Eén voor R. Kort, één voor G. de Leeuw en één voor A. de Groot. Dat waren schepen van om 
en nabij 160 ton. Dat van A. de Groot heb ik later nog vaak in Heeg gezien, om een lading 
stalmest te laden. 
 
Rest mij nog dit, ik heb veel namen genoemd van boeren. Waar zoo veel vee was, was ook 
een veekoopman en dat was Abe Dijkstra, een vertrouwensman voor veel boeren, toen 
destijds. 
 



Dit zijn herinneringen uit mijn schooltijd van de lagere school. 
 
Douwe Osinga. 
 

 
Gaastmeer in 2012 

 
Aanvullingen op het verhaal van Douwe Osinga: wie woonden er in die tijd in de Lytse 
Gaastmar en wat weten we van hen. We beginnen bij de boerderij aan de Pieter Bouwe’s 
sloot. 

nr. 37: Jaring Sjirks Kuipers en Trijntsje van der Goot  nu Kaapwei 22 

Jaring IJzaaks Kuipers * 1842 te Oudega w. x 1870 Trijntje Gorrits v.d. Goot *1842 te 
Gaastmeer. 

Jaring is kuiper, hij maakt oa. botervaatjes voor de boeren. 

nr. 36:                               

nr. 35: Rein Hoogeterp en Wytske Valkema nu Kaapwei 18 

Rein Hoogeterp * 1852 te Balk x 1882 Wijtske Valkema * 1856 te Oudega w. 

Rein is ca. 1884 in Gaastmeer komen wonen, hij was los arbeider. 

nr. 34: Lieuwe Terpstra en Hermania Valkema  nu  Kaapwei 20 

Lieuwe Terpstra * 1859 te Workum x 1881 Hermania Valkema * 1863 Oudea w. 

Lieuwe was arbeider 

nr. 33: Johannes Schegenga en Afke Westerbaan nu  Kaapwei 20 

Johannes Schegenga * 1862 Heeg x 1883 Afke Westerbaan * 1864 Hindelopen 

Johannes was boeren arbeider. 

nr. 32:  wed. P. G. van der Goot  nu  Wieldyk 22 

nr. 31: Melis Hiemstra en Sjoukje van Hasinga   nu Wieldyk 22 



Mellius Hiemstra *1854 te Oudega w. x 1875 Sjoukje v. Hasinga * 1852 te Oosterzee 

Mellius verkoopt oa. klompen en sigaren 

nr. 30: wed. van der Zee   nu Wieldyk 22  

Zij verkoopt manufacturen en garen 

Nr.29: Douwe Tie de Boer en Ymkje Welbedacht nu Wieldyk 18 

Douwe Tie *1842 te Gaastmeer x 1870 Harmke Sieks Attema * 1853,overl. 1880 

                                                         x 1881 Ymkje Welbedacht * 1864 Tjerkwerd 

Douwe Tie de Boer is arbeider. 

nr. 28 : Wybrand Fennema   nu  Wieldyk 18 

nr. 27 : Anne Fennema,  dit huis is afgebroken 

Anne is arbeider 

nr. 26 : Evert Steensma en Janke Haagsma, dit huis is afgebroken 

Evert* 1851 te IJlst x 1878 Janke Haagsma * 1852 Oosthem 

Evert was boerenarbeider bij Anne Visser op Dorpwyk 

nr. 25 : Jan Sieks Attema en  Antje Meinema nu  Wieldyk 16 

Jan Siek *1858 te Gaastmeer x 1880 Antje Meinema * 1859 Workum 

Jan Siek is boer. 

nr. 24 : Arjen Osinga en Elisabeth Swart nu  Wieldyk 14 

Arjen* 1861 Oudega w X 1888 Hiltje de Vries, x 1905 Elisaeth Swart. 

Arjen is boer. 

nr. 23 : Bosma 

nr. 22 : Wiebe Elzinga  nu  Wieldyk 5 

nr. 21 : Pieter Schilstra en Afke de Vries  nu Wieldyk 10 

Pieter *1850 Sneek x 1879 Afke de Vries * 1854 Oudega w 

Pieter is arbeider. 

nr. 20 : Botte Schotanus en Baukje Sjaarda (komelker) nu  Wieldyk 9 

Botte * 1852 Heeg x 1874 Baukje Sjaarda * 1849 Heeg 

Botte was arbeider en koemelker. 

Age Wildschut schrijft over deze familie: Even verder woont Botte Schotanus ( Botte- Baaie), 
die had een stuk of wat koeien en zei dan : “wij als boeren “. Hij had een zoon en zei: “die 
moet later maar op het spul. Maar zover is het nooit gekomen. Hij was ook ouderling en op 
een keer moest hij voorlezen: “en de koeien en de berin, ze zullen ze samen weiden, maar 
hij zei: “ de koe en de boerin ze zullen tezamen weiden. 



nr. 19 : W. Postma    

Dit huis is afgebroken toen de weg naar Oudega werd aangelegd 

 

 

nr. 18 : Hille Schilstra en Aaltje de Vries nu Wieldyk 6 

Hille *1855 Sneek x 1880 Aaltje de Vries 

Hille is arbeider 

nr. 17 : Anne Fennema  nu   Wieldyk  8 

nr. 16 : Hains Bosma en Ymkje Waslander nu   Wieldyk 4 

Hains *1853 St. Nicolaasga x 1888 Ymkje Waslander * 1861, ovel. 1898 

Hains was boerenarbeider 

nr. 15 : âlde Antje nu    Wieldyk 2 

Antje liep met de bôlekoer 

nr. 14 : Anne Ulbes de Jong en Lolkje Kramer ( skuonmakker)    Wieldyk 7 

Anne Ulbes **1858 de Gaastmar x 1884 Lolkje Kramer. 

Anne Ulbes is schoenmaker 

nr. 13 : R. Westra                                           

nr. 12 : Sj. Zijlstra ? ( ôfbrutsen) 

nr. 11 : âlde Reinskje  nu  Wieldyk 5 

nr. 10 : Jabik Gorrits van der Goot en Trijntje van Hasinga nu Wieldyk 5        

Jacob Gorrits * 1842 Gaastmeer x 1873 Trijntje van Hasinga * 1854 Oosterzee, overl. 1898 

Jabik Gorrits is bij zijn huwelijk koopman, later staat hij ook bekend als veedokter.  Hij 
gebruikt veel kruiden, die hij zelf plukt in de berm of langs de slootkant. Hij staat ook bekend 
dat hij graag een borreltje lust en dat nodig had voor hij de dieren behandelde. Zijn leven is 
ook niet gemakkelijk geweest, hij verloor al op jonge leeftijd zijn vrouw en bleef met een 
jong gezin achter. Van zijn 10 kinderen zijn er ook 6 jong gestorven. Hij heeft ook nog aan de 
Langstraat gewoond,                        

nr. 9   : Abert de Vlugt en Geertje de Jong nu  Wieldyk 5 

Albert*1860 Hielpen x 1880 Geertje de Jong * 1861 Homerts 

Albert is boerenknecht. Rond 1885 in Gaastmeer gekomen 

nr. 8   : Gorrit Werkman en Froukje Buma nu Wieldyk 5 

Gorrit * 1868 Oudega w. x 1894 Froukje Buma * 1874 IJlst 

Gorrit is arbeider. 



nr. 7   : Hendrik van der Goot en Gatske Hempel nu  Wieldyk 1 en 3 

Hendrik * 1871 Gaastmeer x 1901 Gatske Hempel 

Hendrik is winkelman, zijn bijnaam was Hendrik Pino. Soms was hij ‘s avonds laat, nog in 
Gaastmeer, met zijn kruiwagen met winkelartikelen. Daarom had men Avondster op zijn 
kruiwagen geschilderd. Wanneer dinsdags het beurtschip in Gaastmeer kwam, roeide hij met 
de sloep naar het dorp om zijn bestelde goederen op te halen. Ook ging hij met de sloep 
naar Nijhuizum om zijn klanten te bedienen. 

nr. 6   : Jaring de Groot en Jeltje Ykema nu  Feandyk 8  

Jaring is boer 

nr. 5   : wed. P. van der Meer   nu Feandyk 2 

Pieter van der Meer * 1863 Oudega w. , overl. 1897 x 1859 Adriaantje Beenen * 1859 
Mildam 

Het gezin van Pieter van der Meer werd getroffen door de Spaanse griep, twee van de drie 
kinderen stierven op jonge leeftijd. 

nr. 4   : J. Wijnja    nu Feandyk 2  

nr. 3  : J. Veen   nu   Feandyk 4 

nr. 2  : wed. van der Werf   nu  Feandyk 6 

nr. 1  : Jan Jongstra en Yke Molenaar (arbeider)  nu  Feandyk 6 

Jan * 1876 Hemelum, overl. 1943 Warns x 1895 Yke Molenaar *  1879 Oudega HO 

Jan is arbeider. 


