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Stadsherberg "Het Wapen van lJtst"
In 1994 wordt Stadsherberg "Het
Wapen van lJlst" overgenomen door
de familie Schreur. In de loop der
jaren heeft de Stadsherberg vele
eigenaren en exploitanten gekend.
In de periode 1978 tot 1986 votgen
de eigenaren elkaar in rap tempo
op. Er wordt regelmatig met de
panden geschoven tussen vastgoed
BV's binnen en buiten Friesland, totdat
er in 1986 enige stabiliteit ontstaat.

Na de overname door de famitie
Schreur ontwikkelt de Stadsherberg
zich tot een befaamd café-restau-
rant. Het bedrijf wordt in 1996 door
de aankoop van het naastgelegen
pand Galamagracht 4 uitgebreid
met een biljartzaal. De volgende
uitbreiding vindt plaats in 2009 als
het eveneens naastgelegen pand
Galamagracht 1, de voormatige Ra-
bobank, aangekocht kan worden.

Dit laatste pand wordt verbouwd tot
restaurant met een vijftal logemen-
ten. Door deze uitbreiding wordt de
vroegeÍe restaurant-ruimte nu in-
gericht als biljartzaal en wordt de
voormalige bitjartzaal in gebruik
genomen als zaalruimte voor diver-
se gelegenheden. Bij een jubileum
hoort ook een terugblik, want de

Stadsherberg kent at een lange ge-
schiedenis.

Herbergen en logementen in lJtst
Speurend in het verleden blijkt dat
IJlst meerdere herbergen en logemen-
ten binnen de stadsgrenzen telde.
Uiteraard telde lJlst al eeuwen ge-

teden herbergen/logementen, maar
pas in 1757 wordt voor het eerst her-
berg "De Drie Rosenobels" genoemd,

met als hospis (castelein) Hendrik
Sauerland. Deze wordt opgevolgd
door Claas Joannis, die op zijn beurt
wordt opgevolgd door zijn weduwe
Durkje Pytters. Dochter Jinke Klazes
van Ctaas Joannis en Durkje trouwt
met Jelle Jans, die vanaf 1795 hospes

is van "De Drie Rosenobels", maar twee
jaar later van "Het Wapen van lJlst".
Het is onduidelijk of het gaat om een
andere herberg of om een naamswijzi-
ging, zeker is datin 7797 voor het eerst
gesproken wordt over "Het Wapen van
IJlst".
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Herbergen en logementen veran-
derden soms met enige regelmaat
van naam. Ook telde lJlst op ze-
ker moment twee togementen met
dezelfde naam: "Het Wapen van
IJlst". Het logement aan de Gata-
magracht was vanouds genaamd

"Het Wapen van lJlst", maar ook
een logement bij Nijezijl droeg de-
zelfde naam. In 1835 verkoopt Hen-
drik Alberts Manevetd, koopman uit
Gaastmeer, namelijk "de in 1830
geheel vertimmerde florissante en
wel ter nering staande huizing en

herberg "[Iet Wapen van lJlst" genaamd,
staande en gelegen bij de Nieuwe-Zijl,
onder het behoor van de stad lJlst." In
deze terugblik gaat echter alle aandacht
uit naar de panden, wetke anno 2014
deel uitmaken van Stadsherberg "Het
Wapen van lJlst".

Gatamagracht 3 - Gafé
De oorsprong van Stadsherberg "HetWa-
pen van lJtst" ligt in het pand Gatama-
gracht 3. Het is een eeuwenoude naam
voor een eeuwenoude herberg. Moge-
lijk stamt de herberg uit het midden

van de achttiende eeuw; zeker is dat de
naam "Het Wapen van lJlst" voor het
eerst genoemd wordt in het jaar 7797
als Jette Jans de hospes (castelein)
is.In 1805 is Sieds Lourens Schilstra ei-
genaar/castelein van de Stadsherberg.

Deze weduwnaar trouwt 5 jaar later on-
der huwelijkse voorwaarden met de ge-

scheiden Trijntje Aukes de Boer, dochter
van de tJtster woedsman Auke Sjoerds
de Boer. (vroedsman betekent lid van de
stedelijke regering).

Naamsverwarring
ïrijntje Aukes de Boer trouwt ín 7792
met Ktaas Luitzens (de V:ies), oud-kof-
schipper. Het huwelijk wordt in 1810

ontbonden, waarschijntijk vanwege
tangdurige aÍwezigheid van Ktaas Luit-
zens. Het echtpaar heeftvier kinderen:
drie zoons en een dochter. l\ree zoons
en de dochter kiezen in 1811 voor de
achternaam Zijtsta, maar tweede,zoon

Auke llazes neemt de achternaam De

Vries aan. Intaterjarenlwert ditverwar-
ring op. Nadat haar tweede echtgenoot
Sieds Lourens Schilstra is overteden,
trouwtTrijntj e Aukes de B oer nietmeer en
wordt zij steeds metweduwe aangeduid.
Auke Klazes de Vries (ook wet Zijt-
stra genoemd) trouwt in 7877
met Trijntje Eeltjes Holtrop.

llet êchtpaar krijgt zevea kinderen.
De eerste drie kinderen krijgen bij de ge-

boorte de naam 3e.ïries, dg Laatste vier
de naam Zijl.stra. Later noemen atte kin-
deren zicb DeYries. De oudste dochte:uit
het huwelijk van Auke Klazes en Trijntje
Eeltjes Hottrop, Trijntje Aukes de Vries,
trouwt in 1835 met Wiltem Jeltes Zult,
de tatere uitbater vin de Stadsherberg.

Al na 2 jaar overtijdt Syds Lourens
Schilstra, slechts 36 jaar oud. Zijn we-
duweïrijntje Aukes de Boer wordt dan
casteteinsche. De herberg wordt en-
kele keren te koop aangeboden, maar
btijkbaar zonder resultaat. Uiteinde-
lijk wordt de herberg verkocht aan

Utbe Hessets van Bons van IJs-
brechtum. Utbe Hessets is een zwager
van Trijntje. Hij is getrouwd met Wil-
temke Lourens Schitstra, een zuster
van de overleden echtg enootvanTrijn-
tje, Sieds Lourens Schitstra. Trijntje
blijft echter wel casteleinsche, want

zij huurt de herberg in 1816 vooÍ een
periode van twee jaar van Ulbe Hessels
van Bons en in 1817 voor nog eens vijf
jaar. Na afloop van deze huurperiode
wordt Trijntje Aukes de Boer in 1821
zelf weer eigenaresse van de Stadsher-
berg met statling en kastenmakerij.



Bij notariëLe akte van22 februari 1831

verkoopt de casteleinsche weduwe
Trijntje Aukes de Boer "een huizing
en herberg staande en gelegen bin-
nen de stad lJlst B 56 thans "Het Wa-
pen van lJtst" genaamd, bestaande
uit een royale voorbenedenkamer,
achterkameÍ, keuken, vuurhok, stal-
ling voor paarden met een daaraan
belendende bergplaats, voorerf en

hout en waar achter een bleek, bo-
ven een royale grote voorkamer, zij-
kamertje en drie slaapvertrekjes met
zolders en verdere annexen, heb-
bende tot naastliggers ten zuiden
Broer Sijtses Stellingwerff, ten westen

de algemene vaart of Stad-Ee en ten
noorden Auke Klases Zijtstra, de steeg

aan de zuidkant gelegen is mede tot
het verkochte behorende, welke steeg

bezwaard is met doorgang ten behoeve
van Broer Sijtses Stellingwerff, als-
mede bezwaard met opslag op de voor-
watting voor de steeg ten behoeve van
dezelfde." Koper is Anne Meiners, voor
een koopsom van f. 4.100,00. Er vindt
een aanbetaling plaats van f. 2.000,00.
Het restant van de koopsom, zijnde
f. 2.100,00, "kan btijven staan geduren-
de de beide eerstvolgende jaren". Als bij-
zondere voorwaarde wordt in de koop-
overeenkomst bepaatd, dat "verkoopster

gedurende tien jaar zelf geen logement,
herberg, koffiehuis, sociëteit of stalling
mag exploiteren en dat zij geen koffie- of
theedrinkers, slapers etc. mag houden".
Bij akte van 9 november 1832 koopt
Trijntje "Het Wapen van lJlst" echter te-
rug voor f. 2.000,00. Dat lijkt een leuke
deat, maar zeer waarschijnlijk kon koper
het resterende deel van de koopsom niet
betalen, waarop Trijntje de herberg voor
het al betaalde deel van de oorspronke-
lijke koopsom terugkoopt. Trijntje Aukes
de Boer heeft het kasteleinschap dan al
vaarwel gezegd en is winkelierster. Tus-

sen 1832 en 1844 verhuurt zij de Stads-
herberg aan Hans Paulus van derWoude.
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Haar kleindochter Trijntje Aukes de

Vries trouwt in 1835 met Wiltem Jel-
tes Zult, die dan nog schippersknecht
is, maar al gauw (1837) ats kastelein
te boek staat. 0p 16 december 1843
overtijdt Trijntje Aukes de Boer. Haar
bezittingen, "een viertat huizen, een
huis met een huisje en nog een an-
der huisje aan de andere kant ván de

Stadsdraaibrug" en herberg "Het Wa-
pen van IJlst" moeten nu verkocht
worden. De erfgenamen Luitsen
Ktazes Zijtstra, timmerman te lJlst,
Trijntje Aukes de Vries, huisvrouw
en getrouwd met Will.em Jeltes Zult,
kastetein te IJlst, Trijntje Eettjes Hol-
trop, weduwe Auke Klazes de Vries,
kasteleinse onder lJlst, als moeder

,

en voogdes over haar minderjarige
kinderen Elbrig, Klaas, Ktaaske en

Tjeerd uit haar huwetijk met wijlen
Harmen Siedses Schitstra, kastelein
bij de Nieuwe-Zijt onder 0osthem, in
hoedanigheid van toeziend voogd over
even genoemde minderjarigen, vragen
en krijgen toestemming tot verkoop
van de onroerende goederen.
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De provisionele verkoop van "een hui-
zinge en herberg van ouds "Het Wapen
van lJlst" met een daarachter staande
stalling en bergplaats, staande en gele-
genbinnen de stad lJlst, bij H.P. van der
Woude in huurgebruik tot 12 mei 1848

voor een jaartijkse huur van f . 200 ,00" ,

vindt plaats op 16 februari 1844 ten
huize van H.P. van der Woude van de-
zelfde Stadsherberg. De herberg met
stalling en bergplaats is inmiddels be-
last met het onderhoud aan de Kiele-
brug. Deze ophaalbrug over de Ee voor
de Doopsgezinde kerk aan de Eegracht

moet door de aangewezen aantiggen-
de huiseigenaren verplicht worden
onderhouden. Bij de finale verkoping
wordt de Stadsherberg aangekocht
door Wytse Theunis ten Kate, zonder
beroep te lJlst, voor een koopsom van
f. 2.090,00.
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Drie jaar later, in 1847, worden "hui-
zing en herberg, vanouds "Het Wapen
van lJlst" genaamd, met een daarach-
ter staande stalling en bergplaats,
staande en gelegen bij de stadsdraai-
brug" op verzoek van Wlrtse Theunis
ten Kate pubtiek geveitd, aanvaarding

12 mei 1848. De Stadsherberg is dan
nog in huurgebruik bij Hans Pautus
van der Woude tot 12 mei 1848 voor
een jaarlijkse huursom van"twee hon-
derd guldens buiten de tasten. 0nder
de verkoop is niet begrepen de spie-
gel en drie losse hoekkasten, dewelke

eigendom van de verkopers blijven".
Provisioneel koper wordt Tjeerd Jans
Nolles, lo gementhouder te Woudsend;
bij de finale verkoping op 17 novem-
ber 1847 wordt Auke van der Werf van
Heslinga, logementhouder te Sneek,
echter de nieuwe eigenaar.

In 1852 verkoopt Auke van der ttl/erf
van Heslinga, uitdrager en koop-
man te Sneek, herberg "Het l{Ia-
pen van lJtst" aan Douwe Jans
Dijkstra, kastelein te Tjerkwerd.

In 1859 vindt de publieke verkoop
plaats van "een huizinge en loge-
ment te lJtst "Het Wapen van lJtst",
met grote kamers en ruime stat-
ting, ptek gronds voor en achter

het huis en tuin en steeg naast het-
zelve, thans in gebruik bij E. de Vries.
Aanvaarding 12 mei 1859." Koper
wordt Douwe Jans Dijkstra, oproepeÍ
te Bolsward.

0p 24 december 7862 vindt pu-
blieke verkoop plaats van de her-
berg "Het Wapen van lJlst" te lJlst.
Het wordt beschreven als volgt:

"Uitmuntende huizinge en herberg
het ïIapen van lJlst' genaamd met
groot plek gronds, ruime stalling
en bergptaats c.a. bij de Draaibrug

te lJlst, sectie A 48 en 48a, thans in
huur bij S. van Delden. Aanvaarding
12 mei 1863". Koper is Jan Jans de
Boer, landbouwer te Lemmer.

Blijkbaar worden de percelen daarna
opgesplitst, want in 1867 vindt de vrij-
wittige verkoop plaats van een loge-
ment "HetltVapen van IJlst"te lJtst, met
stalling voor 10 paarden, grote bleek en
vrije steeg, in eigendom toebehorend

aan Bauke S. Faber. Tevens wordtver-
kocht een woning metvoor- en achter-
bleek, staande en gelegen achter het
vorigeperceel, eigen aan J.J. de Boeren
mede-eigenaren. Aanvaarding 12 mei
1867. Via provisionele en finateveiting

wordt het eigendom van de herberg
bij proces-verbaal van 14 en 23 maart
1867 toegewezen aan Sipke Scheweer,
welke na zijn overlijden als eigenaar
en kastetein opgevolgd wordt door
zijn weduwe Fetje Scheweer-de Boer.

In 1868 doen twee schaatsers uit Bols-
wardvanzich spreken. Sj oerdvanderWey
en Piet Dikhoff schaatsm op 11 januari
van datjaar tangs de Friese Etfsteden.
IJl.st is hun taatste hatte en kastelein

Sipke Scheweer van logement Het ïItIa-
pen van lJtst tekent de Lijst die moet
bewijzen dat ze de tocht echt gereden
hebben. Ze halen de krantmethun pres-
tatie. Toch zathetdan nog ruimveertig

jaar duren voordat de eerste offici-
ele Etfstede:rtocht wordt verreden, in
1909. Misschien reden die twee pio-
niers hun tocht wel op lJlster schaat-
sen van Faber, Nauta of Lanting.

Blijkbaarheeft Fetj e Scheweer-de B oerin
dejaren zeventig haarberoepvan herber-

gierster verruild voor datvan winkelier-
sterenheeft zij deherberg verhuurd, want

in 7877/78 staat Johannes Piersma te
boek als kasteleinvan de Stadsherberg.



Jubiteumprogrammas
Ilinsdag 2O mei
Stadswandeling tussen 79.00 en 27.A0 uur
Maak onder teiding van een stadsgids een verkorte stadswandeting
over de grachten

Ilouten bok en molenpraam tussen 79,00 en 27.00 uur
Bekijk lJtst vanaf het water en vaar met bok of praam door de lJtster
grachten

Waterfietsen tussen 79.00 en 27.00 uur
Zelf actiefvaren door de lJlster grachten?
Dat kan met de nieuwste attractie van lJlst: de waterfiets

trtuseum Nooitgedagt open tussen 79.00 en 27.00 uur
Breng een bezoek aan het Museum Nooitgedagt en bewonder de prachtige cottectie
gereedschappen,schaatsen, speetgoed etc.

llloensdag 21 mei

0ndernemerspleín van 20.A0 tot 22.00 uur
De 0ndernemersvereniging lJlst en Stadsbelang IJïst organiseren in samenwerking met de
Stadsherberg een 0ndernemersplein. Maak kennis met de grote diversiteit aan ondernemers,
die onze stad kent.

Vrijdag 23 mei
. Vríjmíbo (vrijdagmiddag borrel)

Vanaf 17.00 uur sluiten we de vrijdag op gezetlige wijze af onder het genot van, een drankje en
een hapje

Zaterdag 24 mei
0ldtimer rally
0p deze dag gaat de 1e 0ldtimer Ralty lJtst van start.
Voor informatie en opgave: otdtimerijtst@tive.nl
PIan B (top 40 band)
De jubiteumweek wordt vanaf 27.30 uur feestelijk afgesloten met een spetterend optreden

van top 40 band Plan B

lfrnutr*tnd f$ïst
Met in het verleden drie houtzaagrnolens, een zestal scheepswerver
voor de bouw van houten schepen, twee grote houthandels en ca.

25 schaatsenmakers, dle de bekende'houtjes'produceerden, mag lJlst

met recht'Houtstad"worden genoemd, l-loutzaagmolen De Rat en,
de voormalige fabriek van Nooitgedagt, waar houten schaatsen Sts
werden vervaardigd, herinneren aan dit verleden van en

met hout. De houtzaagmolen is nog steeds volop in productie

Stammen die liggen te wateren, het geluid van draaiende

wieken, het gestampt van de op en neergaande zaag-
r:mon do nêr rr \/2n vor< apzzzarl hnr rt hipr prrr:rpn
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bezoekers het oude houtzagerambacht, zoals dat al

ruim drie eeuwen in De Rat daoeliik wordt beoefend.

Slmmitq*d ft 
46 
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Het Nooitgedagtmuseum is gevestigd in het voormalige fabriekge-
bouw (gele steentjes gebouw) in het historische centrum van lJlst

Oo deze locatie begon.Jan Jarig Nooitgedagt ln 1865 ner het pr6-

duceren van schaatshouten en houten schaven, In de loop derlaren
werd het assortíment uitgebreid met gereedschappen, schaatsen en
houten speelgoed. Een zeer omvangrijke
collectie van dit uníeke materiaal is tentoon-
gesteld in het Nooitgedagtmuseum.
De vrrywilligers toner de bezoekers graag

de collectie en vertellen hun verhalen over
dit voor lJlst in het verleden zo belangrr;ke
bedrr.lf met zrln kwalitatief hoogwaardige producten.
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ST,Í'SBURGEN
burger van Fries Roodbont Rund van

klassieke

.

WK Voetbat in Brazilië
Na de jubileumweek maken we ons op voor het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Het IÀIK begint officieel donderdag 12
juni om 22.00 uur Nederlandse tijd in Sao Paulo. De laatste groepswedstrijd wordt donderdag 26 juni om 22.00 uur gespeeld in
Curitiba. De achtste finales vinden plaats tussen 28juni en 1 juli, waarna de kwartfinales gespeeld worden op 4 en 5 juU. De halve
finales worden gespeeld op 8 en 9 juli. HetilrK 2014 wordt afgesloten metde finale op zondagavond 13 juli om 21.00 uurin Rio de
Janeiro. Uiteraard zijn alle wedstrijden bij ons in een gezellige sfeer te zien op groot scherm.

ft't n *1".ï {tr * h'r i t; Í';; l n t q: },t+:r s{j* q,ÍFil,sr;*,' nr 4r*,r;: Ï ï ilr tï
f1:Àff È *13:4',1;í d f ii r t {:14r rfr.t*{ 4$ 0,,1 [ tl s.a,tr,ï'#'f] t,].i,t

Laatle verrassen en maal. eens een stadswandeling door het histori-
sche centrum van i1 st. Een gids eidt belangstellenden doordeoude
stadsker n. Tijdens de wande ing wordt een bezoekje gebracht aan het
Nooitgedagtmuseum. Aan het eind van de wande ing vaart u rnet
de houten bof , de rlzeren mo enpraam (met e ektromoior) of de melk-
., uoLW .oo l-"Lzddg-o er Dc R"t. De qids verteli ove de hi<torie

van de molen en de werking van dit indusïriéle
monument, Uiteraard wordt de molen bezocht
ên nààt I mÊêr dtn dric ec .\^/ên fêr r. in .lê lii.l

De wande ingen worden van half.luni tot ha f
\êple-oe e f e ur,ger.6ag-orgê^ êr--iodag

het moge ijk op donderdag een vaartocht rond l.Jlst te maken met de
nouten llok.

Daa.naast iS l'o1 y66. g'6..69Í' -69gli. I
nn r^,ro,a rlrna^ an :lo^ oo r.ad:
,nr,nr'lolinn a[êên ,/-rrr^anr tê m.l o.r,u urr, v o^s r.



Deze situatie duurt voort tot 1883. 0p
vrijdag 14 december 1883 verschijnen
voor notaris Gerardus Benthem Red-
dingius, notaris de lJlst:
. Meinte Ottes Schuurmans, keurmees-
ter van de botervaten in de provincie
Friesland en wonende te lJtst, gemach-
tigdevan Fetje de Boer, weduwevan Sip-
ke Scheweer, winkelierster te lJlst en
tevens voogdes over haar minderjarige
kinderen Eelkje en Sibbeltje Scheweer.
. De heer Sjerp Uiltjes de Boer,
meesterkuiper te Rauwerd, toeziend

voogd over beide kinderen.
. Feike Folkerts van Dijk, zonder be-
roep te lJlst, en als gemachtigde van
Folkertje Folkerts van Dijk, zonder be-
roep, weduwe van Pautus Johannes
Spiering te lJtst, voogdes over Trijnde,
Janke, Johannes, en Rigtje Spiering.
. Lolke 0ttes Lantinga, scheepstim-
merman te lJtst, toeziend voogd over
bovengenoemde kinderen. 0p die da-
tum vindt finale toewijzing ptaats
van "de van ouds bekende en zeer
beklante herberg en logement met

vergunning "Het Wapen van lJtst",
met stalting, ruime steeg en groot
voorerf, nabij de stadsdraaibrug, in
huur bij Johannes Piersma".
Koper is Wijbren Langhout, mees-
ter-bakker te lJtst, voor de som van
f. 2.626,00. Wijbren Langhout is
slechts een jaar eigenaar, want op
11 december 1884 verkoopt hij de
Stadsherberg aan Goossen Alberts
Langhout, rustend onderwijzer te
IJtst, voor dezelfde koopsom van
f..2.626,00.
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In maart 1896 verkoopt Wijbren Lang-
hout, bakker te lJlst, voor zich en
de eryen, in de herberg van Joustra
herberg "Het Wapen van lJlst.",
dat verhuurd is voor tweehonderd-

vijfentwintig gulden per jaar tot
12 mei 1900. "Het Wapen van lJlst"
is hun aangekomen als enige erf-
genamen votgens de wet van wij-
len hun ouders en grootouders de

heer Goossen Alberts Langhout en
mejuffrouw Nanke Sjerps Wagenaar,
die het staande hun huwelijk hebben
aangekocht bij akte van 11 december
1884.

Op 27 februari 1896 vindt in her-
berg "Het wapen van lJlst" de provi-
sionete verkoping plaats van de tan
ouds bekende, in de laatste jaren
veet verbeterde herberg en logement

"Het Wapen van lJl.st" genaamd, gun-
stig staande nabij de draaibrug te IJtst,
tot 12 mei 1900 in huur bij Joustra
voor f. 225,00 per jaar. Aanvaarding
12 mei 1900." Provisioneel koper is

Pieter van Haga, tabaksfabrikant te
Sneekvoor f..2.623,00. Bij de finate ver-
koop op 12 maart 1896 wordt Gijsbertus
van Dorssen, grossierte Grouw, eigenaar
voor een koopsom vanf..2.723,00.

De Stadsherberg wordt tot 1920 ge-
exptoiteerd door H. de Vries. Bij
besluit van 29 aprit 1920 wordt de
aan De Vries voor bedoelde toka-
liteit verleende logementvergun-
ning ingetrokken. De exploita-
tie van de Stadsherberg wordt dan

oveÍgenomen door Alle Binne Veen-
stra uit Tjalleberd. In mei van dat
jaar besluiten Gedeputeerde Sta-
ten van Friesland aan Atle B. Veen-
stra vergunning te verlenen tot fuer-
koop van sterke drank in het klein
voor gebruik ter plaatse van verkoop

alteen aan logeergasten voor de bene-
denlokaliteit van het perceet Galama-
gracht 3 te lJlst." Tien jaar later wordt
Veenstra tevens eigenaar van de Stads-

herberg. Hij btjft eigenaar tot 1948 in
welk jaar hij "Het Wapen van lJlst" ver-
koopt aan Hendrik Sijbesma en cons.



Gedurende de periode 7955 tot
1961 is metktapper Simon Haaije(s)
Jelsma eigenaar en kastetein van
de herberg. Na 1961 tijd wisselt de
Stadsherberg enige malen van eige-
naar. Eerst koopt Andries Postmus,

sigarenwinkelier en vertegenwoor-
diger te Leeuwarden, de herberg om
deze in hetzelfde jaar door te ver-
kopen aan Pieter Kooij. Drie jaar la-
ter wordt Kooij eveneens eigenaar
van het naastgelegen woonhuis met

werkplaats Galamagracht 2. Pieter
Kooij verkoopt beide panden in 7972
aan zijn schoonzoon Dirk Spier. Na 2

jaar worden eigendom en exptoitatie
overgenomen door Harm Vonk, die de
zaak 4 jaar runt.

Gedurende de periode 7978
1986 worden beide panden voor-
werp van speculatie en wisselt de
Stadsherberg, waartoe in 7979
ook het pand Galamagracht 4

behoort, maar liefst negen keer
van eigenaar. In 1986 wordt
Grietje Uit 0ude Groeneveld-
Tinga eigenaresse en uitbaat-
ster van het pand. In 1989 wordt

Harm Huisman eigenaar/exptoitant
van "Het ltllapen van lJtst" en op 19 mei
1994 vindt de heropening ptaats door de
huidige eigenaar/exploitant, de familie
Schreur.

Galamagracht 2 - Biljartzaal
Het pand Gatamagracht 2 heeft in het
verleden meerdere bestemmingen

gehad, zoats woonhuis, pakhuis, café,
herberg, togement en werkptaats.

De eerste gegevens over dit pand dateren
uit het begin van de negentiende eeuw.

In december 1815 vindt nametijk uit de

natatenschap van Sieds Schitstra de ver-
koping plaats van de "alom bekende en
zeerternering staande herberg, genaamd

"Het Lands Welvaren", bij de draaibrug
en Doonraart, en atzoo op het best ge-

legen te lJlst, bestaande in verschei-
dene beneden- en bovenvertrekken en

ruime paardestal, een wije steeg be-
zijden het huis naar de stal, en voorts
met put, bak en verdere commoditei-
ten, bij een goed logement behorende,
atsmede een ruime timmerwinkel,
staande achter het vorige perceel, al-
les zodanig thans bij de wed. Trijn-
tje Aukes de Boer, wordt bewoond,

op den 12den mei 1816, beide wij te
aanvaarden". Hieruit btijkt, dat Sieds
Schilstra, en na zijn overtijden zijn we-
duwe Trijnde Aukes de Boer, zowel het
eigendom bezaten van Galamagracht 2

( herberg "Het Lands WetvarenJ ats van
Gatamagracht 3 (herberg "Het Wapen
van lJlst".

0p 4 en 18 december 7829 vindt de pu-
blieke verkoping plaats van "eene altes-
zins geschikte Huizinge en Herberg "Het
Lands Welvaren" genoemd, met het daar-
bij behorende erf cum annexis, staande
en gelegen binnen de stad lJlst, gelcruo-

teerd wijk B, nr. 190, bij Jan Pieters
Nieuwenhuis als eigenaar in gebruik,

den l januari 1830 wij te aanvaarden".
De veiting vindt plaats in Herberg "Het
Lands Wetvaren". Het pand wordt waar-
schijnlijk verkocht aan Anne Jacobs
Bootsma. Vermoedelijk is Bootsma kort
daarnaoverleden,wantin 1 83 2 ishetpand
Galamagracht 2, ook wel de oude brou-
werij genaamd, eigendom van de erven

Anne Jacobs Bootsma. Rond die tijd
wordt Auke Klazes Zijlstra (naderhand
De Vries) eigenaarvan het pand. In 1838
is Witlem Jettes Zutttogementhouder in
de Herberg. Na het overlijden van Auke
Klazes worden de weduwe en enren van
Auke Klazes deVries (voorheen Zijtstra)
eigenaren van het pand.



In 1853 is het pand, de Stadsherberg
genaamd, eigendom van koemelker
Eel.tje Aukes de Vries en mede-eige-
naren. Vruchtgebruikers zijn Trijn-
tje Aukes de Vries, Trijntje Eettjes
Hottrop, weduwe van Auke Ktases de
Vries, en mede-eigenaren, die nader-
hand ook het eigendom verwerven.
Willem Jeltes Zutt, echtgenoot van
Trijntje Aukes de Vries, staat nu te
boek als logementhouder en Eettje
Aukes de Vries als kastelein. 0p 11

maart 1860 overtijdt Trijntje Eeltjes
Holtrop. Vanwege haar overlijden
moet de Stadsherberg verkocht wor-
den. Als verkopers treden op Wiltem
Zult en zijn zwagers Eettje Aukes de
Vries, Thomas Jacobs Faber en Otte
Cornelis de Jong. Ten tijde van de
verkoop van de Stadsherberg is Wil.-
lem Zult niet meer werkzaam ats to-
gementhouder, maaÍ ats werkman.
Naderhand pakt hij zijn oude beroep

van schipper weer op. Wiltem Jettes
Zult is overigens nog wet eigenaar
van de kasteteinsgoederen en andere
roerende zaken van de herberg. Deze

worden op 28 aprit 1860 op een boel-
goed verkocht. Zult woont dan aan de
Popmawal in een huis vlak achter de
Stadsherberg. Verkocht wordt: "Een
florissante en wel ter nering staan-
de Huizing en Herberg, van ouds
"De Stads Herberg" genaamd, bij de
Stadsdraaibrug te lJtst met voor- en
achtererf, ter inhoudsgrootte van
drie roeden en twintig etlen, be-
staande uit eene tapkamer, keuken,
statting voor twaalf paarden, twee
bovenkamers en ruime zolder, met
put en regenwatersbak op het ach-
tererf, bij Sipke Scheweer in huur
voor één honderd gutden in het jaar,
bezwaard met een huissteed jaar-
Lijks onderhoud aan de Kielebrug en
met onderhoud van het stek om het

achtererf, bevoorrecht met voetpad,
drift voor paarden en vee als water-
lossing en vrije opslag uit De Geeuw
over het erf van Claas Pieters de Jong.
De kooper is verpligt bij de aanvaar-
ding op taxatie over te nemen eene
hoekspinderen tadder op de zolder en
het secreet en alsdan in contanten te
voldoen. Huurgebruiker is S.J. Sche-
weer, aanvaarding op 72 mei 1863.
De huur komt vanaf 12 mei 1861
ten voordele der kopers." Duidelijk
is dat Witlem Jettes Zult dan geen
togementhouder meer is, maar dat
het pand dan in huurgebruik is bij
Sipke Scheweer. Koper van de Stads-
herberg is buurman Claas Pieters de
Jong, koopman te lJlst, die tot 1878
eigenaar zat blijven. tn dat jaar ver-
koopt De Jong "De 0ude Stadsher-
berg", in huurgebruik bij Johannes
Piersma voor f.140,00 per jaar, aan
Jan Heslinga, beurtschipper te lJlst.

0p 31 januari 1879 vindt de publieke
verkoping plaats van "De Oude Stads-
herberg", nu Herberg "de Nieuwe
Doelen" genaamd. De Herberg wordt
als volgt omschreven: "Een royate en
in de laatste tijd aanmerkelijk ver-
nieuwde en verbeterde herenhuizing,
bestaande in voorkamer, thans gebe-

zigd als getagkamer, achterkamertje,
keuken, gang en bergptaats, benevens

voorbovenkamer en afgeschutte zol-
der met vooÍ en achtererf en verdere
commoditeiten, staande en gele-
gen op de beste stand nabij de Stads
Draaibrug te lJlst, A 807, groot 4
ares en 30 centiares, bij Jan Heslinga
ats eigenaar in gebruik. Aanvaar-
ding 12 mei 1879." Blijkbaar wordt
geen koper voor de herberg gevon-
den, want in 1895 verkoopt Heslinga

het pand aan Geert Piers Berghuis,
smid te Bergum, die eigenaar wordt
voor een hetft. Mede-eigenaren zijn
Egbert Geerts, Foppe Geerts, Lucas
Geerts, Albert Geerts Berghuis voor
een 1/5 in een %, terwijt Hendrika
Piers weduwe van Jouke Werkstra,
Antje Piers weduwe van Eisert Hen-
driks Miedema voor 1/70 in een Vz

mede-eigenaar worden.
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Jan Jacobs Sijperda koopt in
1910 het pand Galamagracht 2

van Geert Piers Berghuis c.s. In
die periode is het pand café-bil-
lard, met Sijperda als kastetein,
en heeft het weer de naam "De

0ude Stadsherberg" teruggekre-
gen. Sijperda blijft eigenaar van
het pand tot 1920. In dat jaar vindt
de finate verkoop plaats van een

"Huizing waarin café thans met
vergunning bij de draaibrug te
IJlst, met voorerf en plaats, bo-
venzaal en logeerkamers, A 942,
groot 2 arc 70 ca. bij eigenaar Jan
J. Sijperda in eigen gebruik. Aan-
vaarding 1 novembet 7920 of eer-
der na overleg." Het pand wordt
gekocht door Maarten Wotthui-
zen, reiziger, uit lJlst. Het is de

bedoeting, dat de vergunning van
Sijperda voor de kleinhandel in
sterke drank overgeschreven wordt
op naam van Wolthuizen, zodat deze
het café kan voortzetten. De over-
schrijving wordt echter geweigerd,
waardoor het pand zijn bestemming
van café-biltard vertiest. Het gezin
Sijperda emigreert in 7921 naar
Amerika!

Nu Wolthuizen het cafébedrijf niet
kan uitoefenen, verkoopt hij het
pand alin 1922 weer enwel aan Siebe
Joostes de Vries, rentenier te Sneek.

Na het overlijden van De Vries wordt
zijn weduwe Jantje Baukes Minkema
voor de helft eigenaresse, 1/6 deel
elk valten toe aan Geertje de Vries,

zonder beroep te lJlst, Jacob de

Vries, muziekhandelaar te Sneek en
Joost de Vries, werkman te Withem-
witte.

De erven zetten het pand weer te koop
en Sneeker Pieter Bajema wordt in
7925 d,e nieuwe eigenaar. Van 1941

tot 7942 zijn Jan Hoekstra, bouw-
kundig opzichter te Sneek, later
Leeuwarden, en Cornetis Blanks-
ma, architect te Sneek, ieder voor
de hel.ft eigenaar van het pand.

Zij verkopen het huis weer aan Theu-

nis Muizelaar, manufacturier te
Bolsward. In 7948 koopt ciseleur
(koperbewerker) Bouke Haringa
het pand. Na zijn overlijden in 1958

blijft zijn vrouw, Fokeltje Haringa-
Boonstra, met hun drie kinderen in
het huis wonen. In 7964 wordt het

pand tijdens de finale verkoop in "Het
Wapen van lJlst" gekocht door buur-
man/herbergier Pieter- Kooij, maar
niet dan nadat het eerst uitgebrachte
bod maar liefst 49 keer is verhoogd!
Pieter Kooij voegt in datzelfde jaar de

beide panden samen en verbouvvt deze

tot een geheet.

Galamagracht 4 - Striidberzaal
Het pand Galamagracht 4 dateert
uit de 17de eeuw. Begin negen-
tiende eeuw is Broer Sijbes SteLling-
werff eigenaar van huis en erf. Hij
wordt in 1847 als eigenaar opgevolgd

door Hendrik Broers Stettingwerff.
Het pand krijgt naderhand de be-
stemming bakkerij. In de jaren der-
tig/veertig van de twintigste eeuw
zijn pand en bakkerij eigendom

van J. Sijtsma. Nadien heeft het pand

meerdere (winket)bestemmingen ge-

had, voordat het in 1996 bij de Stads-

herberg wordt getrokken en verbouwd
tot Biljartcentrum.



Galamagracht 1 - Restaurant & Logementen
Het oorspronkelijke pand Galama-
gracht 1 dateert vermoedelijk uit het
eind van de achttiende eeuw. In 1832
is Claas Pieters de Jong, koopman, ei-
genaar van huis en erf. Daarna kent het
meerdere eigenaren en wordt het rond
1890 verbouwd en in gebruik genomen

als gereformeerde kerk. In 1911, als de

nieuwe gereformeerde kerk aan de Stad-
slaan gereed is, vindt de provisionelevei-
ling plaats van "het binnenkort buiten
dienst gesteld wordende kerkgebouw
der Ger. Gemeente te lJlst, met consi-
storie en kosterswoning met erf, een en

ander staande op zeer gunstige stand
aan het groot scheepvaartwater bij de
draaibrug te lJlst. Dit pand is voor aller-
lei doeleinden geschikt en wordt voor-
behoudens samenvoeging geveild in 2

percelen als: a. het eigentijke kerkge-
bouw. b. de kosterswoninq met erf."

In 1913 is het pand in gebruik als touw-
pluizerij. Naderhand wordt het aange-
kocht door Johannes Visser, die hier
zijn smederij heeft. De smederij wordt
vervotgens overgenomen door zoon
Teake Visser, die de smederij uitbreidt
met een garage en taxiverhuur. Diens
zoon Klaas Visser vestigt in de jaren
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zestig van de vorige eeuw een sport-
zaak met fietsenmakerij in het pand.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw
wordt het pand aangekocht door de
Rabobank Heeg-IJlst e.o. Het gebouw
wordt gesloopt en op de vrijgekomen
locatie verrijst een nieuw bankgebouw.
Als het bankgebouw buiten gebruik

wordt gesteld in 2009 wordt het pand
aangekocht door de familie Schreur.
Na een grondige inpandige verbouwing
wordt het restaurant naar de nieuwe
uitbreiding verplaatst. Verder komt er
een vijftal appartementen, waardoor
ook de woegere togementfunctie in ere
wordt hersteld.
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