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STICHTING OUD SNEEK

VOORWOORD
In 2017 is de restauratie van het pand Meeuwenlaan 33 afgerond en wordt dit huis
door een trotse huurder bewoond. Met behoud van oude elementen is onze
Stichting er in geslaagd een aantrekkelijke en comfortabele woning te creëren.
Met de besturen van de Stichting Bolswards Historie, de Stichting Stadsherstel
Hindeloopen, de Stichting Workum en Werkgroep Cultuurhistorisch Warns is enkele
malen overleg gevoerd over de lopende zaken binnen deze stichtingen en de
gezamenlijke punten richting de gemeente Súdwest-Fryslân.
Op uitnodiging van de Stichting Bolswards Historie heeft in september 2017 een
interessante excursie naar Bolsward plaatsgevonden.
In Sneek worden op meerdere plaatsen woningen en appartementen gerealiseerd
boven- en in winkels. Onze Stichting juicht dit van harte toe en vervult graag een
aanjagersfunctie. Het is te hopen dat ook de gemeente zich wil inspannen hier weer
financieel aan bij te dragen.
Eind 2017 hebben Dirk Schild en Henk Heikema van der Kloet afscheid genomen
als bestuurslid van de Stichting en is Erin Diekstra als bestuurslid benoemd.
Dirk Schild heeft zich gedurende vele jaren enorm ingezet voor Oud Sneek zowel als
“spion” die alle bouwactiviteiten in de binnenstad in de gaten hield, als in zijn rol van
architect bij verbouwingen en onderhoud van onze panden.
Henk Heikema van der Kloet heeft veel bijgedragen van zijn specifieke kennis van
de huurmarkt en huur technische zaken.

Meeuwenlaan 33, vóór en na de restauratie

In 2017 is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een gedegen meerjarenonderhoudsplan van de bij de Stichting in bezit zijnde panden.
Evenals vorige jaren was er sprake van een goede en constructieve samenwerking
met bestuurders en ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân.
De uitdaging voor 2018 zal liggen in het onderhoud van onze panden en speuren
naar voor restauratie geschikte panden in de binnenstad van Sneek.
Geert Jan Douma, Voorzitter
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STICHTING OUD SNEEK

OVERLEG

D OELSTELLING

B ESTUUR S TICHTING O UD S NEEK

De Stichting Oud Sneek is opgericht op 17 december 1964 .

Op 11 april, 19 september en 12 december is het bestuur bij elkaar
gekomen voor de bestuursvergaderingen. De jaarvergadering van de
Stichting is op 6 juni gehouden.

Zij heeft ten doel: behoud, restauratie, aankoop, eventueel verkoop of
ruiling, verhuur en beheer van onroerende zaken, die worden gerekend tot
monumenten van geschiedenis en kunst in de zin van de Monumentenwet
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Kortweg gezegd zet de Stichting Oud Sneek zich in voor het behoud van het
gebouwd cultureel erfgoed.

S AMENSTELLING

BESTUUR

Het bestuur bestaat eind 2017 uit de volgende personen.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

de heer G.J. Douma
de heer B.J. van den Broek
mevrouw T. Hendriksma-van Dijk
de heer P.A. Damstra
de heer E. Diekstra
de heer M. Harkema
de heer A.M. Muller
de heer M.J. Seffinga

Tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar op 12 december is, na een
bestuursperiode van 13 jaar, afscheid genomen van de heer Dirk Schild.
Tijdens een gezamenlijke lunch ter ere van het afscheid is de heer Schild
uitgebreid bedankt door de voorzitter voor de enorme betrokkenheid met de
Stichting. Ook van de heer Heikema van der Kloet is afscheid genomen als
bestuurslid. De heer Heikema van der Kloet zat in het bestuur namens de
woningbouwverenigingen.
In de laatste vergadering van het jaar kon het bestuur ook een nieuw lid
verwelkomen. De heer Erin Diekstra is het bestuur komen versterken als
algemeen lid. De heer Diekstra is eigenaar van een aantal panden in Sneek
en stelt veel in het werk om deze panden met inachtneming van hun
historie te renoveren. Daarnaast is er overleg van bestuursleden in
verschillende samenstellingen om te komen tot een snelle onderlinge
communicatie en voorbereiding. Het bestuur wordt op bouwkundig gebied
ondersteund door de heer Julle Troost.

B ESTUURLIJK

OVERLEG

Eenmaal per jaar is er een gezamenlijk overleg met mevrouw M. Bakker,
wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, leden van de gemeenteraad
en de delegaties van de diverse stichtingen in Súdwest-Fryslân.
Doel is elkaar wederzijds te informeren en standpunten uit te wisselen over
lopende zaken.
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A MBTELIJK

OVERLEG

Twee keer per jaar wordt het zgn. ambtelijk overleg gehouden. Dit is het
overleg tussen de medewerker monumentenzorg van de gemeente SúdwestFryslân, de heer A. Blikman, en een delegatie van de besturen van de
diverse stichtingen die actief zijn op het gebied van cultureel bebouwd
erfgoed. Doel is het bespreken van de ontwikkelingen in Súdwest-Fryslân en
het elkaar wederzijds informeren. Tevens wordt de stand van zaken met
betrekking tot het jaarwerkplan van de Stichting Oud Sneek besproken.
Op 29 september is er een gezamenlijke excursie gehouden. Hierbij is, in
het kader van het 400 jarig bestaan, een bezoek gebracht aan het stadhuis
van Bolsward. Het overleg heeft in 2017 plaatsgevonden op 18 april en 14
november.

O VERLEG

V ERENIGING H ISTORISCH S NEEK
De SOS sponsort de VHS door een bijdrage te leveren t.b.v. de rubriek ‘WAT
is dit, Waar is dit’ in het verenigingsblad De Waag van de VHS.

OVER WONEN BOVEN WINKELS

Naar aanleiding van het minisymposium ‘Oude panden nieuwe kansen’ op
4 februari 1999 is op initiatief van de Stichting Oud Sneek in samenwerking
met de gemeente Sneek en de Vereniging van Sneeker Zakenlieden gestart
met gesprekken over ‘wonen boven winkels’. De bedoeling was dat dit
initiatief eind 2013 zou eindigen. Er is voor gekozen om dit overleg voort te
zetten en uit te breiden naar alle kernen in de gemeente Súdwest-Fryslân.
De gesprekspartners in dit overleg zijn: de heer J. Steringa (voorzitter
commissie Doarp, Stêd en Omkriten), de heer A. Blikman (medewerker
Monumentenzorg gemeente Súdwest-Fryslân), de heer R. Dijkstra
(Vereniging Ondernemend Sneek v/h VSZ), mevrouw A. de Jong (Annet de
Jong Makelaardij) en vertegenwoordigers van de diverse stichtingen in SWF.
Tijdens een halfjaarlijks overleg met alle gesprekspartners onder
voorzitterschap van de heer G.J. Douma wordt het onderwerp Wonen boven
en in winkels besproken. In 2017 heeft dit overleg plaatsgevonden op 14
april en 10 november.
Onder de Linden, Peperstraat
JAARVERSLAG 2016
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WERKPLAN 2017
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van het Convenant inzake samenwerking tussen de gemeente Súdwest-Fryslân (voorheen gemeente Sneek)
en de Stichting Oud Sneek is het werkplan 2017 opgesteld, waarin de
volgende PROJECTEN zijn opgenomen.
BROEKSTUKKEN EN MANNETJES
Samen met de heer Blikman van de gemeente en met ondersteuning van
de heer Julle Troost – architect – en de heer Schild van de Stichting Oud
Sneek is in 2017 een start gemaakt met de inventarisatie van de
broekstukken en mannetjes.
GROOTZAND 79
De bouwkundige toestand van de voorgevel, voornamelijk van het balkon,
dat boven het trottoir hangt is een grote zorg voor de Stichting. De
gevaarlijke situatie is aangekaart bij de gemeente. De Stichting wil het
legaat van architect Van der Molen gebruiken als hulp bij het herstel.
HOEK LEEUWARDERWEG / TWEEDE OOSTERKADE (FOTO ONDER)
Er zit weer schot in de zaak nu de gemeente een plan van Friso in
behandeling heeft genomen.

LEMMERWEG 1 (FOTO RECHTS)
De eigenaren van het pand
hebben een aantal historische
details teruggebracht. Inmiddels is
bekend geworden dat de
gemeente een bijdrage zal leveren
aan een oude lantaarn. Deze is in
2017 aangebracht.
MESSING HERDENKINGSPLAATJES
Ook dit jaar zijn er weer enkele
plaatjes aangebracht.
MEEUWENLAAN 33
De Stichting Oud Sneek heeft dit pand gekocht. Het is een zgn. Rug-aan
Rugwoning uit 1901 aan de Meeuwenlaan. Het pand is opgeknapt en
gemoderniseerd om te worden verhuurd.
STADHUISTUIN
De ontwikkelingen in verband met de uitbreiding van het Stadhuis worden
nauwlettend door de Stichting Oud Sneek gevolgd.
SINGEL 80 (FOTO RECHTER PAGINA)
De eigenaar, de heer Wierdsma, is bereid gevonden de pui in historische stijl
te herstellen. In overleg met de heer Blikman werd een keuze gemaakt. Het
is de situatie van eind 19e eeuw. Zowel de gemeente als de SOS zullen een
bijdrage leveren voor de restauratie. De verbouwing heeft in 2017
plaatsgevonden.

© Google Streetview
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EIGEN WONINGBEZIT
E IGENDOM
De Stichting Oud Sneek heeft aan het eind van het verslagjaar de volgende
panden in eigendom:
Meeuwenlaan 33
Hoogend 13
En de volgende rijksmonumenten:
Grootzand 78
Hoogend 15
Hoogend 17
Hoogend 17A
Hoogend 19
Hoogend 21
Singel 90 / Kleine Palen 2A
Suupmarkt 10

I NSPECTIE

EN ONDERHOUD

De monumentenpanden zijn in 2016 geïnspecteerd. De bevindingen zijn
vastgelegd in rapportages, die duidelijk aangeven wat er op welke termijn aan
onderhoud moet gebeuren. Hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld. Voor het
grote onderhoud zullen plaatselijke bedrijven worden ingeschakeld. Het overige
onderhoud wordt in overleg door Accolade verricht.

B EHEER
Het beheren van woningen in de 21e eeuw vergt een professionele aanpak. Het
bestuur heeft derhalve het beheer en het klachtenonderhoud overgedragen aan
Accolade. Het groot onderhoud van de woningen blijft in handen van het
bestuur. De mutaties komen weer in handen van de Stichting, dit om toezicht te
kunnen houden op goede huurders.
JAARVERSLAG 2016
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HISTORIE
Zoals aangegeven heeft de Stichting een aantal rijksmonumenten in haar
bezit. Het Twentsch Bierhuis aan het Hoogend 21 is hier een van. Het
Twentsch Bierhuis is een pand dat al vanaf 1974 in bezit is van de Stichting
Oud Sneek. Totaal vervallen en gelegen op een belangrijke locatie, vlak bij
de Waterpoort, was dit een pand waar de Stichting Oud Sneek kon laten
zien, wat zij kon betekenen voor het aanzien van de stad.
Het pand is in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwd. Misschien is het
bouwjaar 1619. Dit jaartal werd in 1912 boven het venster in de topgevel
geschilderd, nadat de gevel was bepleisterd. Het is niet meer na te gaan
welke bron de eigenaars van 1912 hebben gebruikt voor dit jaartal. De
bouwstijl en de indeling van het huis maken een datering op 1619 niet
onaannemelijk. De Waterpoort is zes jaar eerder gebouwd.
De oudste geschiedenis van het huis is niet meer na te gaan. Rond 1680
was het pand eigendom van de koopman en burgemeester Hein Jans
Minnema en zijn vrouw Antie Pieters Jellema. Als gegoede burgers van
Sneek hadden zij meerdere panden in hun bezit. Dit pand verhuurden ze. In
1696 wordt Wybren Betses Mosterman als bewoner genoemd in een
belastingregister van de lantaarnopstekers. Hij koopt het pand in 1699. Het
wordt in de koopakte omschreven als een “seker husing cum annexis,
staende binnen Sneek op de hoeck achter ’t Grootzand bij de Egteluijden
Copers bewoonte ende met de selve mandeligh”.
In 1711 is Lucas Willems de eigenaar. Hij is een schoonzoon van de Wybren
Betses Mosterman. Hij was koopman, maar niet erg succesvol in zijn zaken.
In 1748 staat er in het belastingregister, waarin zijn vermogen wordt
ingeschat: “ten eenemale pauper, insolvent, t ’Gerechts bekent, ergo nihil”.
Lucas Willems maakte zoveel schulden dat hij het huis in 1750 moest
verkopen. Het huis wordt beschreven als “Deftige en wel ter nering staande
huisinge”. De diaconie, die de vrouw van Lucas altijd met een uitkering had
ondersteund, eiste een deel van de verkoopprijs op.

8

STICHTING OUD SNEEK

De nieuwe eigenaar was molenmaker Jaan Obbes, die het in 1756 verkocht
aan Ate Wopkes. Hij en zijn nazaten hielden het pand tot 1861 in
eigendom. Toen Ate in 1779 stierf, bleef zijn weduwe er tot 1795 wonen.
Zoon Feye Ates nam het pand toen over. In 1811 nam hij de achternaam
Brouwer aan. En dat was waarschijnlijk ook zijn beroep. Hij brouwde en
verkocht bier in dit pand en had ook een logement. Dat wil zeggen dat er
tijdelijk mensen bij hem inwoonden. Vaak waren dat handelaren die tijdelijk
in Sneek moesten zijn. In 1792 was dat bijvoorbeeld Jan Brinkmeyer
(Brenninkmeijer), een textielhandelaar uit Duitsland.
Feye Brouwer stierf in 1827 en zijn zoon Ate nam de brouwerij over. Hij was
niet alleen “tapper” maar ook zilversmid. Bij het waarborgkantoor in
Leeuwarden had hij twee zilvermerken geregistreerd. Voor de gelegenheid
had hij zijn voornaam wat deftiger gemaakt. Als zilversmid stond hij
ingeschreven als Athenasius Brouwer.
In 1861 sterft Ate Brouwer en zijn kinderen willen de zaak niet voortzetten.
Ze verkopen het pand als “Het van ouds bekende Langweerder Veerhuis en
logement”. Dat het pand fungeerde als thuisbasis voor het veerschip uit
Langweer is wel logisch. Via de Woudvaart en de Kleine Palen (toen nog
een gracht) kon het veerschip voor de deur afmeren. Wie post of pakketjes
had voor mensen in Langweer, kon die afgeven in het veerhuis.
De nieuwe eigenaar verhuurt het pand en de huurders wisselen elkaar in
rap tempo af. In 1890 koopt Philippus Kuipers het pand. Hij vestigde er zijn
bierhandel en tapperij. Boven de gevel werd een groot bord geplaatst met
daarop “Depot der Twentsche Brouwerij Almelo”. Toen het pand in 1912
geheel bepleisterd werd, kwam op de zijgeven de reclame “Twentsch
Bierhuis”. En zo komt het pand aan zijn huidige naam. Achter de voordeur
was een kleine gelagkamer met geschilderde behangsels. In de kelder daar
vlak achter stonden de biervaten. Na de Tweede Wereldoorlog zette zoon
Feike Kuipers het bedrijf voort.
In 1964 werd Dirk Eyer de nieuwe eigenaar. Hij verhuurde het pand aan
radiohandel de rma Plas. Het oude huis werd niet goed onderhouden. In
1974 was het een schandvlek voor Sneek en werd het gekocht door de
Stichting Oud Sneek. Architect J.D. van der Molen maakte een
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restauratieplan. In 1977 was de restauratie gereed. Al meer dan 41 jaar
wordt het Twents Bierhuis verhuurd: van 1977 tot 1993 aan K. Wolthuizen.
Toen ik in 1993 de nieuwe huurder werd, heeft Sytse ten Hoeve de historie
van het pand grondig uitgezocht. Dit artikel is een korte samenvatting van
zijn onderzoek, waarvan het resultaat te raadplegen is in de bibliotheek van
het Fries Scheepvaart Museum.
Meindert Sefnga
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OVERIGE AANGELEGENHEDEN
P RESENTATIE S TICHTING O UD S NEEK
De website van de Stichting Oud Sneek is up to date. Verder wordt aandacht
besteed aan social media. De Stichting heeft een eigen pagina op Facebook.

L I J S T VA N A A N D A C H T S P U N T E N
De onderstaande panden / projecten zijn, naast de eerder genoemde, in de
loop van het jaar onderwerp van bespreking geweest in het bestuur, in
willekeurige, doch alfabetische volgorde:
• Grootzand 79
• Hoek Leeuwarderweg / Tweede Oosterkade
• Project Grootzand, Oude Koemarkt en Zuidend
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Postbus 114
8600 AC Sneek
info@oudsneek.nl
www.oudsneek.nl

vormgeving en fotografie: Jeroen Deen / Deen Design

