08 Wel en wee van d’Ald Herberch
Inleiding
Een van de opvallendste gebouwen in ons dorp is restaurant Yn ‘e Ielaek, naast de brug. Op
dit moment (begin 2021) valt het vooral op, omdat het grondig verbouwd wordt. Het uiterlijk
aan de straat- en de waterkant zal hopelijk niet veel veranderen, want daar zijn we in
Gaastmeer aan gehecht. Dat geldt niet voor de achterkant en het kantoortje: de keuken
wordt met ongeveer twee meter verlengd en het kantoortje wordt bij het restaurant
getrokken. We zijn benieuwd en wachten af hoe het er uit gaat zien.
Nu er zo de aandacht op gericht wordt, is het wel aardig om eens in de geschiedenis van dit
oude pand te duiken. Wanneer is het gebouwd en door wie, wie woonden er en wat deden
ze zoal, is het altijd al een restaurant geweest, en meer van dit soort vragen. Op een aantal
vragen hebben we een antwoord kunnen vinden, maar wellicht zijn er Gaastmeerders die er
nog wel meer over weten te zeggen. Dat hopen we als Wurkgroep Oer De Gaastmar graag
te horen.
Auke en Thomas Nijdam
Omstreeks 1848 komt Auke Thomas Nijdam met zijn vrouw Botje Botes Nijdam (ze zijn neef
en nicht) en hun zoontje Thomas in Gaastmeer wonen. Wanneer precies weten we niet,
maar hun eerste kind, Thomas, is in 1847 geboren in Oosthem en de volgende zeven
kinderen vanaf 1849 allen in Gaastmeer, dus tussen de geboorte van het eerste en tweede
kind zijn ze verhuisd. Auke en Botje zijn getrouwd in Oosthem in 1846 en bij het huwelijk
staat Auke geregistreerd als arbeider. Maar bij de geboorte van Geertje, het tweede kind, in
1849 is hij schipper, net als zoveel anderen uit de familie Nijdam. Je vindt in die familie
overigens ook enkele scheepsbouwers uit de omgeving van IJlst en Sneek. Waar het gezin
Nijdam in de beginjaren in Gaastmeer woont, weten we niet, maar op 31 oktober van 1862
verschijnt de volgende aankondiging in de Leeuwarder Courant:
AANBESTEDING, BIJ GESLOTEN BRIEFJES. VAN: Het bouwen eener KOOPMANS- en
WINKELHUIZINGE Ie Gaastmeer. Bestek en teekening liggen ter inzage bij S. van der
SCHUIT te Oudega in Wijmbritseradeel. Briefjes franco in te leveren bij AUKE NIJDAM te
Gaastmeer, vóór of op den 8 November 1862
Auke Nijdam is van plan een groot huis en winkel te laten bouwen. Maar waar komt dit grote
huis te staan? We hebben namelijk nog niet kunnen vinden, waar Nijdam voor 8 november
1862 een stuk grond gekocht heeft om dit huis op te zetten. Maar enkele maanden later,
begin februari 1863, lezen we in de LC:
1863 Heeg, notaris P. J. Tadema
Veiling en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen en erven; hooi en rietland te Gaastmeer,
koopsom fl. 1881
- Durk Gerardus Althuisius te Heeg, verkoper
- Pier Taedes Elsinga te Gaastmeer, koper
- Namle Willems Asma te Idzega, koper
- Auke Thomas Nijdam te Gaastmeer, koper
- Evert Sybrens Couperus te Gaastmeer, koper
Bij deze verkoping zal de grond behoord hebben die Auke Nijdam heeft gekocht en waarop
het huis en de winkel gebouwd zijn. Het gaat in dit krantenbericht om het verslag van de
finale toewijzing en de verkoop bij opbod is dan in de regel al een aantal weken achter de
rug, zodat de aanbesteding en de koop van de grond ongeveer in dezelfde tijd hebben plaats
gevonden. Zo moeten we dit maar interpreteren en in dat geval blijkt, dat Auke Nijdam
enigszins voorbarig was. In elk geval heeft hij een heel strategische plek uitgekozen voor zijn
bedrijf: de voorkant van het huis aan de pas geopende grindweg van Gaastmeer naar Heeg,
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Thomas Aukes Nijdam en Dieuwke Muller
hoofdstraat van het dorp, voor de winkel en de zijkant aan de Wijde Sloot, waar het
veerschip afgemeerd kan worden. Hij heeft namelijk niet alleen een winkel, maar ook een
veerdienst en een fouragehandel met de boeren in de omgeving.
Dat wordt dus het begin van de huidige herberg: een koopmanswoning, zeg maar een deftig
huis, en een winkel. Het is misschien helemaal niet de bedoeling geweest om er ook een
herberg, een koffiehuis, eethuis of enige vorm van uitspanning in te beginnen. Maar enkele
jaren later blijkt het pand ook gebruikt te worden voor verkopingen en boelgoeden en wordt
Auke Nijdam kastelein genoemd en mogen we aannemen dat het pand ook als herberg
gebruikt wordt. Het zal niet echt druk geweest zijn: enkele malen per jaar een veiling of
verkoping, enkel koffiedrinkers wellicht en misschien een enkele overnachting. Maar de
herberg is zeker niet de belangrijkste bron van inkomsten.
Al met al een druk en veelsoortig bedrijf: winkel, herberg, fouragehandel en veerdienst. Maar
Auke wordt al spoedig geholpen door zijn oudste zoon Thomas, die geboren is in 1847.
Thomas neemt de veerdienst voor zijn rekening met een klein zeilscheepje van 12 ton, de
Drie Gebroeders. Hij vaart eenmaal per week naar de dinsdagmarkt van Sneek en de
vrijdagmarkt van Workum. Er kunnen maximaal 12 passagiers een plekje vinden en als die
op dinsdag in Sneek willen zijn, moeten ze maandagavond om 9 uur al aan boord zijn, want
het kan op de zeilen wel eens een nacht duren, voordat je in Sneek aankomt. Maar het kost
dan ook maar een kwartje. Vracht, zoals kaas en boter, kan ook mee en zelfs wat kleinvee.
Voor het bezorgen van fourage-artikelen, zoals veevoer, boterkleursel en uierzalf, en
boodschappen uit de winkel aan de boeren in de omtrek, beschikken ze nog over een klein
zeilbootje. Hier halen ze ook de vaten met boter mee op, die vervolgens met het veerschip
naar de markt in Sneek gaan. We hebben de indruk dat de Nijdams geen boterhandelaren
zijn die de boter bij de boeren opkopen en vervolgens voor eigen rekening op de markt
brengen. Ze vervoeren de boter naar de markt, nemen daar de honneurs voor de boer waar,
brengen de opbrengst van de boter bij de boer en krijgen hiervoor een zekere provisie. Dat
ze soms heel wat boter te vervoeren hebben, weten we van een droevig ongeval in 1885.
Een jonge knecht van 18 jaar, Eeuwe van der Zee uit Gaastmeer, die met het kleine
zeilbootje boter bij de boeren heeft opgehaald, slaat met de volgeladen boot om op het Grote
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Gaastmeer en verdrinkt. In de krant verschijnt enkele dagen later het bericht, dat zijn lijk in
het meer gevonden is.
Het samenwerken tussen vader en zoon Nijdam bevalt kennelijk heel goed, want in april
1867, nog voordat Thomas 20 jaar wordt, sluiten ze bij de notaris een akte van
plaatsvervanging af, waaruit blijkt dat ze vanaf dat moment beiden de baas zijn in de zaak.
In mei 1871 trouwt Thomas met Dieuwke Muller uit Workum. Later dat jaar koopt Thomas
het huis op tegenwoordig Hellingpaed 12, aan de Wijde Sloot, voor f 1.275 ,--. Maar drie jaar
later wordt het huis weer verkocht voor f 1.800 ,-- wat in elk geval wijst op een gezonde
handelsgeest, al weten we natuurlijk niet wat er aan het huis vertimmerd is. Het huis wordt
verkocht aan A.P. Wiersma, die er zijn bedrijf van aannemer in vestigt. Hoogstwaarschijnlijk
heeft de verkoop van dit huis te maken met de nieuwbouwplannen van de Nijdams. In1875
wordt er namelijk een groot huis gebouwd, naast het winkelhuis aan de Wijde Sloot,
tegenwoordig Munkedyk 44. Dit huis zal in tweeën bewoond worden, door Auke Nijdam en
zijn vrouw (we nemen aan dat de kinderen inmiddels de deur uit zijn) en door schoenmaker
J. Teensma als huurder.
Thomas Nijdam neemt de herberg over en gaat daar met zijn gezin wonen, want vanaf dit
jaar is in advertenties sprake van de kastelein Thomas Nijdam, maar ook wel van kastelein
Nijdam, zonder voornaam te noemen. In de vele advertenties voor de winkel blijft altijd A.T.
Nijdam, dus vader Auke, als winkelier genoemd worden.
Naast de herberg aan de weg staat ook een houten schuur als stalling voor paard en wagen
die gebruikt wordt door boeren uit It Heidenskip, omdat daar nog geen goed berijdbare
wegen met Workum en koudum zijn..
Het ziet er dan wellicht bedrijvig en rooskleurig uit, maar met de zaken gaat het minder goed.
In de jaren 1879 en 1880 sluit Auke Nijdam wel drie leningen af, waaronder een van f 5.200,- (het bedrag van de andere leningen staat niet vermeld), maar het tij blijkt niet te keren. In
januari 1882 wordt het faillissement van het bedrijf van A.T. Nijdam uitgesproken. En kort
daarop verschijnt in de krant:
Huizen te Gaastmeer. De Notaris A. MIEDEMA te Sneek is voornemens, ten verzoeke van
den Heer Deurwaarder RODENHUIS aldaar, op Vrijdag den 27 Januarij 1882, 's avonds 7
uur, in na te melden Herberg te Gaastmeer, te veilen: 1. Een hecht en net HUIS, waarin
Winkel-Affaire en Herberg, met ACHTERHUIS, PAARDESTALLING, Regenwaterbak, Bleek
en Grond rondom het Gebouw, staande en liggende aan den Grintweg en de groote Vaart te
Gaastmeer, groot 3 are 84 centiare, in huur bij Thomas Nijdam tot 12 Mei 1883, voor ƒ200.
Uit deze aankondiging blijkt dus duidelijk, dat Thomas de herberg gehuurd heeft en ook, dat
er sprake is van een achterhuis. Herberg, winkel, achterhuis en paardenstalling behoren tot
één pand. Daarnaast is er nog sprake van twee burgerhuizen op hetzelfde erf, ook eigendom
van Auke Nijdam, die geveild worden. Uit de volgende aankondiging van de finale toewijzing
blijkt, wat er op de panden geboden is.
HUIZEN TE GAASTMEER. Heden (Vrijdag), 's namiddags 2 uur, in de herberg van Thomas
Nijdam te Gaastmeer, finale toewijzing van die HERBERG en twee BURGER WONINGEN aldaar.
Geboden ƒ3306, ƒ1100 en ƒ1020. Notaris MIEDEMA.
Maar nog in dezelfde maand januari sluit Auke Nijdam een hypotheek af, verstrekt door
graanmolenaar en veevoerhandelaar Nicolaas Wouda uit Sneek, en hij laat een nieuw
winkelhuis bouwen, het huidige Munkedyk 3, waar de winkel, de fouragehandel en de
veerdienst weer opnieuw gestart worden. Deze keer geen herberg meer. Dit bedrijf zal in
1895 weer failliet gaan en daarna zal Thomas Nijdam de winkel voortzetten en een broer de
veerdienst overnemen.
Aan de hand van het boelgoed uit 1895 kunnen we een indruk krijgen van het assortiment
van een kruidenierswinkel in die tijd, want de gehele inhoud van de winkel is op het boelgoed
onder de hamer gekomen. Volgens de advertentie bestond die o.a. uit:
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WINKELGOEDEREN en GEREEDSCHAPPEN , als: een partijtje meel, gort , rijst,
bw.gort, haver, garst, witte en bruine boonen , tabak , koffieboonen , azijn , stroop ,
zeep, vet, zout, stijfsel, blauwsel, kandij, thee, chocolade, biscuit, madera, cognac,
genever, brandewijn, bessewijn, olie, levertraan, eau de cologne, eenige
manufacturen, garen, band, borstelwerk, 4 kazen en verdere winkelgoederen, 2 paar
koperen schalen met evenaars en gewichten, bakken, bussen, laden, vaten
fiesschen enz., enz.
Foeke Hendriks Kuiper
Bakker Hendrik Kuiper koopt op de veiling in 1882 de herberg, winkel, achterhuis en
paardenstalling voor f 3.596, maar zijn zoon Foeke wordt de gebruiker en uiteindelijk ook de
eigenaar. Foeke Kuiper (1859-1917) is op het moment van de koop 22 jaar oud en
bakkersknecht bij zijn vader in Gaastmeer. Hij is verloofd met Anna Sieks Attema (18641941), een meisje uit een gegoede boerenfamilie die voorheen ook actief was in de
palinghandel. Haar vader, Siek Annes Attema, is eigenerfd boer aan de Yntiemasloot (op de
plek van tegenwoordig Yntiemapolder 4). In mei 1883, als de huur van Thomas Nijdam
afloopt en het gehele pand dus vrij komt, trouwen ze.

Foeke Hendriks Kuiper
Foeke Kuiper begint met dezelfde bedrijvigheid als zijn voorgangers, dus winkel, herberg en
fouragehandel, maar niet met een veerdienst. Het aantal bijeenkomsten in de herberg voor
veilingen, boelgoeden, verhuringen, aanbestedingen, enz. neemt alleen maar toe. Jaarlijks
bijvoorbeeld de verhuring van de landen van de hervormde kerk en de diaconie door een
notaris. Ook weet hij de begrafenissen van It Heidenskip naar zijn herberg te halen, voor het
geval er iemand uit It Heidenskip, waar ze geen eigen kerkhof hebben, in Gaastmeer
begraven wordt.De gelagkamer is tevens huiskamer, dus het gezinsleven wordt op die
momenten even opzij geschoven. De kinderen zoeken dan een goed heenkomen in de
keuken. Dat is overigens een heel huishouden, want tussen 1884 en 1902 krijgen ze tien
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kinderen, drie dochters en zeven zonen. Met herbergactiviteiten zoals maaltijden en
overnachtingen, b.v. van werkmensen uit verre omtrek of Duitse marskramers (lapkepoepen)
wordt na enige tijd gestopt. Voor het steeds uitbreidende gezin is dat toch te belastend.
Maar Foeke begint ook met een nieuwe activiteit: hij wordt veehouder of eigenlijk koemelker
met aanvankelijk een bescheiden aantal van zes koeien in het achterhuis. Hij huurt land, o.a.
van de diaconie, maar zo af en toe koopt hij ook een stuk land, zodat zijn boerenbedoening
zich steeds meer uitbreidt. In advertenties en notarisakten wordt zijn beroep afwisselend
vermeld als koopman, winkelman, boer, koffiehuishouder, herbergier en kastelein.

Anna Sieks Attema
Op kerkelijk gebied is hij ook actief, o.a. als administrerend diaken en kerkvoogd van de
hervormde kerk. Hij groeit uit tot een van de notabelen van het dorp en stelt zich zelfs een
keer verkiesbaar voor de gemeenteraad, waarbij hij overigens niet gekozen wordt.
Met zo’n groot gezin valt het in Gaastmeer niet mee om met een kruidenierswinkel en een
bescheiden herbergje de kost te verdienen, want er zijn in dit kleine dorp wel vijf kruideniers,
dus kiest Foeke er voor de melkveehouderij uit te breiden. De paardenstalling wordt
afgebroken en omgebouwd tot stalling voor enkele koeien en in1903 koopt hij een groot stuk
weiland voor f 7.000 aan de overkant van de Wijde Sloot. Er staan ook koeien van hem in
een stal bij buren en in een eenvoudig hok bij dat grote weiland. Maar in 1904 koopt hij de
boerderij van Ynte Tijsma aan de overkant van de Wijde Sloot, tegenwoordig Yntiemapolder
1. Dat is niet zomaar een paar koeien erbij, maar een hele boerderij. Het geld voor de
aankopen moet hij voor een deel lenen. Je merkt aan de advertenties ook wel, dat de
fouragehandel een belangrijk onderdeel van zijn bedrijf is. Hij verkoopt kippenvoer,
veekoeken en eenmaal zelfs 60.000 pond hooi. Bij zijn werk in de winkel wordt hij geholpen
door zoon Siek (1891-1988) en bij het boerenwerk door de zonen Hendrol, Klaas en Jan,
maar we mogen aannemen, dat elk lid van het gezin een handje uitsteekt bij het werk en in
de huishouding.
Met de gezondheid van Foeke Kuiper gaat het echter niet zo goed. Hij heeft jarenlang
maagklachten, moet vaak een poosje het bed houden en wordt zelfs voor enkele maanden
opgenomen in het Boerhaaveziekenhuis in Amsterdam. Daarna gaat het nog vijf jaar goed,
maar plotseling verergert zijn toestand en moet hij in Sneek in het ziekenhuis worden
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opgenomen. Kort na aankomst in het ziekenhuis overlijdt hij, op 11 november 1917, nog
voordat iemand van het gezin hem in het ziekenhuis bezocht heeft.

De winkel omstreeks 1930
Siek Foekes Kuiper
De winkel, herberg en fouragehandel worden nu voortgezet door zoon Siek (1891-1988). Die
is op dat moment 26 jaar oud. Hij trouwt in 1919 met Aaltje Annes Attema (1896-1990) uit
Gaastmeer, zijn nicht uit de bekende Attema-familie. Siek en Aaltje zullen zich vooral gaan
bezig houden met de winkel en de fouragehandel. De koeien mogen in hetzelfde pand als de
winkel niet meer gehouden worden van de keuringsdienst van waren. Hij probeert het nog
een tijdje met varkens, maar ook dat is natuurlijk niet toegestaan. Als Siek en Aaltje gaan
trouwen, verhuist Beppe Anna, de weduwe van Foeke Kuiper en eigenares van niet alleen
dit pand, maar ook de boerderij aan de overkant van de Wijde Sloot, naar die boerderij. Die
wordt gerund door haar zonen Klaas en Jan, later vooral door Jan. Het is overigens een voor
die tijd grote melkveehouderij met ongeveer 24 melkkoeien, die van uitstekende kwaliteit zijn.

Siek en Aaltje Kuiper op het stoepje voor hun winkel
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De herbergactiviteiten lopen steeds meer terug: verkopingen, verhuringen, boelgoeden en
vergaderingen vinden er niet meer plaats en de herberg doet eigenlijk alleen nog maar dienst
als koffiehuis overdag voor reizende kooplieden en die komen er door de tijd ook steeds
minder. Wel functioneert de herberg nog tot omstreeks 1970 als café op zaterdagavond voor
de jeugd. Ze zitten dan met een man of acht bij elkaar in het vroegere stalgedeelte op een
emmer of een kistje, met de voeten in de gruppe. Een omgeving waarbij de gezelligheid
vooral van elkaar moet komen, maar met een biertje er bij zal dit ook wel gelukt zijn. Zo af en
toe schuift dominee Ferwerda, de gereformeerde predikant, aan om een biertje te drinken en
een praatje te maken, wat door de jongens bijzonder op prijs gesteld wordt. Siek heeft een
vergunning voor het schenken van zwak-alcoholische dranken, maar voor de liefhebber
schenkt hij ook wel een borreltje. Om problemen bij een eventuele controle te voorkomen,
wordt de jeneverfles bewaard in de stal van de buurman.
In 1926 gaat het mis in de familie Attema. Het begint bij een faillissement bij de een, maar
door borgstelling in de familie worden ook anderen meegetrokken. Ook de bezittingen van
Beppe Anna moeten verkocht worden, zoals de boerderij en de landerijen. Bij het boelgoed
van de boerderij blijkt, hoe goed deze voorzien is van vee en inventaris. Ook het land dat
Foeke Kuiper ooit kocht aan de Ringwiel, aan het Heegermeer en aan de Liuwedaem, komt
onder de hamer. Zoon Jan kan wel als pachtboer op de boerderij blijven, maar als die gaat
trouwen, is voor zijn moeder daar geen plaats meer. Voor Beppe Anna wordt nu een nieuw
huis gebouwd op het erf van de winkel, het huidige huis op Munkedyk 40. Ze is blij dat ze
weer terug kan naar de overkant, maar in 1933 moeten ook dit huis en het winkelpand
verkocht worden. Het huis wordt gekocht door de diaconie van de hervormde kerk om
verhuurd te worden als schoolmeesters huis aan de nieuw opgerichte schoolvereniging. Het
pand van de winkel en de herberg wordt gekocht door Bouwe Baarda, een handelaar, o.a. in
vee- en kippenvoer, uit Sneek. Siek en Aaltje kunnen hier wel blijven wonen als huurders en
de winkel en fouragehandel blijven voortzetten. Ze worden hierbij geholpen door zoon Durk,
die tot het einde toe als vrijgezel bij zijn ouders zal blijven wonen. Durk, die bekend staat als
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heel nauwgezet, bezoekt de klanten voor bestellingen en het bezorgen van de
boodschappen en vader Siek runt de winkel. Beppe Anna verkast weer naar de overkant,
waar ze een kamer huurt bij zoon Jan, die de boerderij pacht tot 1937. Daarna keert ze weer
terug en vindt ze een plekje in het winkelpand, in een kamertje aan de Noordzijde. Ze
overlijdt in 1941.
In 1965 wil Baarda van het pand af en hij verkoopt het aan Jelle Westra, die een
kruidenierswinkel heeft in dezelfde straat, op Munkedyk 16. Siek en Aaltje met zoon Durk
kunnen er blijven wonen. Misschien zijn ze toen ook wel gestopt met de winkel, maar eind
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1969 laat Siek Kuiper zich uitschrijven uit het register van de Kamer van Koophandel en we
nemen aan, dat dit het moment is waarop ze definitief gestopt zijn met wat er nog over was
van de winkel, de fouragehandel en de herberg. Siek is dan 78 jaar oud en ze verhuizen in
1970 met z’n drieën naar een seniorenwoning in de J.J, Hofstrjitte. In dat jaar verkoopt Jelle
Westra het pand aan de Welzijnstichting te Gaastmeer.
De Welzijnstichting
De Welzijnstichting is een van de stichtingen die opgericht zijn door dominee Jelke
Bruinsma, jarenlang hervormd predikant in Gaastmeer. Een markant persoon, ondernemend
met een zakelijk inzicht en een vooruitziende blik. Eigenschappen die je niet in de eerste
plaats verwacht van een predikant. Hij heeft landelijke bekendheid gekregen door zijn acties
voor het financieren van de zo noodzakelijke restauratie van de hervormde kerk in 1957. De
koekactie, waarbij 13.000 Friese kruidkoeken op de Dam in Amsterdam verkocht werden,
haalde destijds de nationale pers, waaronder het tv-journaal. Toen de gemeente
Wymbritseradeel voor Gaastmeer en omgeving een recreatieve bestemming vaststelde,
bezon ds. Bruinsma zich over de vraag, hoe je de gelden die hiermee verdiend konden
worden het beste in het eigen dorp kon houden. Projectontwikkelaars van buiten met grootse
plannen, die er met de winsten vandoor gingen, daar zat hij niet op te wachten. Ds. Bruinsma
wilde recreatieactiviteiten die pasten bij de kleinschaligheid van het dorp en die ook aan het
dorp ten goede zouden komen. De Welzijnstichting had sinds kort een aantal
recreatiewoningen, o.a. de Pielhuisjes, laten bouwen en die verhuurden ze aan recreanten.
Het doel van de stichting was (en is nog, want de stichting bestaat nog altijd) kort gezegd:
bevorderen van het welzijn van de inwoners en recreanten in Gaastmeer. We kunnen wel
zeggen, dat die doelstelling in ruime mate bereikt is en dat proces gaat nog altijd door.
Op een ochtend in 1970 om 8 uur komt ds. Bruinsma bij de bestuursleden van de stichting
aan huis om ze te zeggen, dat ze die ochtend nog bij de notaris in Sneek bij elkaar moeten
komen, omdat ze zo snel mogelijk de winkel van Siek Kuiper moeten kopen. De eigenaar is
van plan de volgende dag een advertentie voor de verkoop in de Telegraaf te zetten en hij
heeft gehoord, dat er een Duitser al belangstelling getoond heeft. Dat mag niet gebeuren, dat
pand op die unieke plek moeten we voor de Welzijnstichting, dus voor ons dorp, zien te
behouden. Met de Rabobank is het financieel al geregeld. Waar het verhaal van de krant en
de Duitser op gebaseerd is, is nogal duister, maat het tekent de overrompelende wijze van
werken van ds. Bruinsma. En zo gebeurt het dat het pand in bezit komt van de
Welzijnstichting. Het wordt grondig opgeknapt en er wordt een kantoortje aan gebouwd, waar
de Rabobank wekelijks zijn klanten kan bedienen. Het is nog de tijd, dat banken persoonlijk
Het eerste jaar na het opknappen, onder andere met die opvallend groene tegels op de
vloer, echte geglazuurde tegels van Tichelaar in Makkum, maar dan wel derde keus, wordt
het pand gebruikt als vakantiehuis. Er is één grote woonkamer met twee bedsteden, die daar
contact met de klanten op prijs stellen.

De herberch in 1974
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nog jarenlang in zullen blijven zitten. En boven kan er ook een aantal een slaapplek vinden.
Maar een jaar later wordt het een koffie- en eethuis en bedenkt mevrouw Bruinsma de naam
d’Ald Herberch Yn é Ielaek (In de Palingaak). De inwoners en vaste recreanten noemen het
in de regel kortweg de herberch (in het Fries, al kun je dat niet horen).
In de beginjaren wordt de herberch in de zomermaanden gerund door vakantiehulpen, die
onder leiding staan van mevrouw Oosterveen, een vaste recreant in Gaastmeer en goede
kennis van de dominee. Het woonskûtsje van mevrouw Oosterveen ligt tegen het terras en
wordt ook gebruikt als slaapplaats voor vakantiehulpen. De menukaart van de herberch is
nogal afwisselend, soms wat alternatief (brandnetelsoep b.v.), amateuristisch, maar je kunt
er best aardig eten en het is er gezellig en zeker goedkoop. Vooral de Indische gerechten
van mevr. Oosterhuis, die in Indonesie gewoond heeft, zijn erg gewild.
Een aantal jaren heeft Jan Bruinsma, de zoon van de dominee, de leiding en hij heeft een
horecaopleiding en kan goed koken. Het eethuis gaat dan zeker vooruit. Daarna zetten
enkele jongelui uit Gaastmeer dit werk in de zomer voort.
Maar de Welzijnstichting als eigenaar, voelt zich niet zo gelukkig als beheerder en ze
bedenken een andere constructie: de stichting Ús Doarpshûs zal, naast het dorpshuis, ook
de herberch gaan beheren. Ze trekken voor dit werk eind tachtiger jaren het echtpaar Kolk
aan, die bij de stichting Ús Doarpshûs in dienst komt om de herberch te beheren. Het
dorpshuis wordt in deze periode gerund door een groep vrijwilligers. Na het beëindigen van
het dienstverband met het echtpaar Kolk, kiezen ze in 1997 voor een andere constructie. De
herberch kan gepacht worden door een horecaondernemer, die dan ook het beheer van het
dorpshuis voor zijn rekening neemt. Zo kan de pacht van de herberch gebruikt worden om de
verliezen van het dorpshuis te dekken en heeft de stichting geen zorg meer voor eigen
personeel. Als pachters worden aangetrokken Rick Feld en zijn vrouw Catrien uit Heeg. Rick
werkt daar in loondienst in de horeca en ze voelen er wel voor om ondernemer te worden. Ze
zullen 21 jaar de pachters van herberch en dorpshuis blijven, tot eind 2019 en je kunt wel
zeggen, dat zij de herberch het aanzien gegeven hebben, dat het nu heeft: een prachtig
terras, een authentiek interieur, een goede keuken en vooral een gezellige bediening. Er zijn
in die jaren een aantal verbeteringen aangebracht, zoals vernieuwing van de inventaris van
de keuken, tochtvrij maken van de eetzaal, toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en
vernieuwen van het terras. Natuurlijk in nauw overleg met de stichting Ús Doarpshûs, maar
met zulke pachters heb je die investeringen er graag voor over. Je zag het elk jaar wat
drukker worden en ook in de wintermaanden kwam er, op afspraak, wat meer reuring, zoals
het wildbuffet en bruiloften en partijen. De komst van de pontjes over de Yntiemasloot en de
Grons, samen met de toename van het aantal electrofietsen, heeft de fietsrecreatie
behoorlijk doen toenemen, terwijl het aantal waterrecreanten juist iets terugliep, maar over
het algemeen was de herberch in de zomermaanden druk bezet, zowel overdag als ’s
avonds. Maar eind 2019 gingen Rick en Catrien met pensioen, althans wat de herberch
betreft. Het beheer van het dorpshuis willen ze nog een aantal jaren voortzetten. Dat kwam
goed uit, want voor de combinatie van beide locaties bleek in deze tijd niet veel animo te zijn
bij eventuele pachters.
In het voorjaar van 2020 werd een nieuwe pachter aangetrokken: Bernou de Jong, een jonge
vrouw van 26 jaar met ambitie. In dat jaar bleek ook, dat de herberch een flinke
onderhoudsbeurt nodig heeft, o.a. een nieuwe vloer en uitbreiding van de keuken. De
stichting Ús Doarpshûs vond het, met die grote kostenpost van de onderhoudsbeurt, wel erg
begrotelijk worden om uit de pacht zowel het beheer van de herberch als het dorpshuis op
orde te houden en daarom is besloten, dat met ingang van 2021 de Welzijnstichting het
beheer van de herberch voor haar rekening gaat nemen.
Op dit moment, februari 2021, is de verbouwing in volle gang en zijn we in afwachting van de
opheffing van de corona-maatregen en van de hernieuwde opening van de herberch.
Wurkgroep Oer De Gaastmar
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