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WELKOM BIJ DE WAARD 

Herberg Het Wapen van Friesland, Easterlittens 

De erfenis van Ulba Tapper 

Eschertegels in de gang, de socialistische voorman Troelstra in de bovenzaal, 

inspiratiebron voor de Weduwe Joustra: Het Wapen van Friesland is Frieser dan 

Fries. Maar vergeet het Franse sfeertje niet. En dat voor een café in hart van 

Nederlands meest eigenzinnige provincie. 

De gelagkamer -'taapkeamer' staat er op de deur - is sinds de jaren 60 niet wezenlijk 

veranderd, de wandschildering laat het café begin 18e eeuw zien, de boeken gaan 

terug tot 1511 toen ene Ulba Tapper (de naam kan geen toeval zijn) als herbergier 'op 

de terp van Littens' werd genoemd. Karin Hofma en Jasper Buddelmeijer kochten 

dertien jaar geleden een café met een lange geschiedenis. Ze zochten een huis in 

Friesland, om dichter bij Karins lievelingszus te kunnen wonen, vonden het te koop 

staande pand in het hart van Easterlittens prachtig, maar ja... daar zat Het Wapen van 

Friesland in. Karin: "Ik vond dat we het niet konden maken om het dorp van z'n café 

te beroven, dus ik dacht: dan word ik wel waardin." Jasper hield zijn baan in 

Amsterdam aan. Maar binnen de kortste keren hing Karin elke middag aan de 

telefoon: "Kom je al haast? 't Is hier smoordruk." Al gauw stond Jasper in de keuken 

en stond het vernieuwde Wapen te boek als het beste eetcafé van Friesland. 

Jeu de Pelote 

Met de roze en rode geraniums in de vensterbanken, het terras in volle glorie, de 

buitendeur gastvrij open en een paar jongens die bij het loket in de zijmuur een ijsje 

halen, doet het Friese dorpsplein waar kerk en café domineren eerder Frans aan dan 

Fries. In 1887 keek Pieter Jelles Troelstra uit op dit plein, toen hij in de bovenzaal zijn 

volgelingen toesprak. De bovenzaal wordt nu gebruikt voor feesten en 



verenigingsavonden. En hij doet goede dienst als erertribune tijdens de jaarlijkse 

kampioenschappen Jeu de Pelote op het plein, de  

Frans/Belgische variant van het Friese kaatsen.  

Op de terp 

Wat Het Wapen van Friesland zo bijzonder maakt? Het zijn de vibes weet Karin. "Ik 

kan het niet uitleggen, maar ik hoor het ook van gasten: zodra je hier over de drempel 

komt, voel je je thuis." Hun voorganger Jurjen Koldijk, die nog zeker twee keer per 

week een biertje komt halen, bestierde het café 35 jaar, zijn schoonmoeder 29 jaar. Of 

de huidige tappers van het Wapen het zo lang gaan volhouden weten ze niet, wel dat 

elke dag achter de tap nieuwe verrassingen brengt en dat de dertien jaar totnutoe zijn 

omgevlógen. Ulba Tappers erfgenamen zitten nog wel even op de terp van Littens. 

<op de lei> 

Bier € 2,20 

Koffie € 2,00 

Huisgemaakte appeltaart € 3,00 

Bitterballen € 3,00 

Koffie met oranjekoek € 3,75 

Herberg Het Wapen van Friesland, It Plein 2, 8835 XB  Easterlittens (Oosterlittens),  

T 0517-34 2996. www.hetwapenvanfriesland.nl. Geopend: di t/m zo va. 12.00 uur 

(van half september tot eind april wo t/m zo va 16.00 uur).  

Op vertoon van dit exemplaar van Plus krijgt u bij bestelling van een ????? een ???? 

gratis  of met € korting >> ). Deze aanbieding is geldig tot en met zondag  31 

augustus 2014. 

<fotobijschriften> 

<bij Karin en Jasper in de deuropening> 

Karin en Jasper wilden het dorp niet van het café beroven. 



<bij legpuzzel God&Adam> 

Karin kocht de grootste legpuzzel die ze kon vinden en legde de 13.500 stukjes op het 

biljart. Na een halfjaar hadden de gasten hem af. Nu hangt De Schepping van 

Michelangelo net als in de Sixtijnse kapel, aan het plafond. 

<bij  beeld van buiten> 

Komt dit café u bekend voor? Dat kan kloppen. De opnamen van de NCRV-serie De 

Geheimen van Barslet (2012) vonden in en rond Het Wapen van Friesland plaats.   

<bij  wandschildering> 

De wandschildering uit 1947 verbeeldt café, kerk en plein in de 18e eeuw toen er nog 

wekelijks een varkensmarkt voor de deur werd gehouden.  

<bij fles Hollands Genoegen> 

De inspiratie voor dit moderne likeurtje deed de bekende Weduwe Joustra in Sneek op 

door Jaspers koffie met mint- en chocoladesmaak. 

<bij het Paaltje van Easterlittens> 

Op de hoek van het plein staat dit kleine paaltje met een mooi verhaal dat 'Littens' 

voor altijd met Amsterdam verbindt. Jasper en Karin vertellen het u graag.  

<bij de theekopjes op stelten> 

Het Wapen van Friesland serveert letterlijk high tea. 

<bij de klompen op vloer> 

De tegels in de gang liggen in Eschermotief. 

<bij sneeuwbollen> 



Van wandtegels tot biljartbord, van boeken tot schilderijtjes: de gasten nemen van 

alles mee. Zet Karin een sneeuwbol van Easterlittens in het café, staan er in no time 

tien naast. 

<bij kofiie met oranjekoek> 

In Friesland eet men oranjekoek bij de koffie. 

<kader> 

In en rond Easterlittens  

• Hoe klein het dorp met z'n krapaan 400 inwoners ook is, leven is er voldoende. 

Regelmatig zijn er activiteiten op en rond It Plein. Bijvoorbeeld jaarlijks in mei het 

Fries kampioenschap Living Statues en in de laatste twee weken van juni het 

Kampioenschap Jeu de Pelote. 

• Karin tipt: De mummies in de kerk van Wiuwert, het naastgelegen dorp. 

www.britswert.nl/index.php/wiuwert/mummies. De omgeving is het allerbeste vanaf 

het water verkennen. Bij de camping zijn motorbootjes, kano's en sloepen te huur. 

www.it-kruswetter.nl. Of op de fiets natuurlijk. In de gang boven de Eschervloer 

hangt een overzicht van alle fietsknooppunten in Noordwest-Friesland, waarmee 

eenvoudig zelf een route uit te stippelen valt.  

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NB Redactie, graag een bewijsexemplaar aan: 

Het Wapen van Friesland, It Plein 2, 8835 XB  Easterlittens. 

Ter visie: 
Karin Hofma en Jasper Buddelmeijer, 0517 - 342 996 / 06 - 4624 4788, info@hetwapenvanfriesland.nl


