
Fokke Roelofs Vellinga (Duurswoude 1819 - Drachten 1881) 

Fokke Roelofs Vellinga werd op 13 december 1819 te Duurswoude geboren. Zijn ouders waren 
Roelof Fokkes Vellinga en Jeltje Jans Kooi. Hij trouwde in 1842 met Margaretha Feddriks 
Sterringa, een verversdochter uit Gorredijk. Hij was toen reeds als zilversmid in Drachten 
werkzaam. Hij stond met zijn meesterteken bij de Waarborg geregistreerd van 1840 tot 1860. 
Daarna wordt hij in diverse akten vermeld als zilversmidsknecht, later als arbeider. In zijn 
overlijdensakte wordt hij scharenslijper genoemd. Dat het hem blijkbaar toch niet slecht gegaan 
is, blijkt uit het feit dat hij in 1872 een huis kocht op de hoek van de Noorderstraatweg (de 
tegenwoordige Stationsweg) en de Schwartzenberghlaan. Er zijn van zijn hand enige kleine 
voorwerpen bekend. Onder andere de horlogeketting van de legendarische Drachtster speelman 
Peije Rasp is door Vellinga gemaakt. Het echtpaar kreeg zes kinderen. Daarvan trad niemand in 
de voetsporen van hun vader. Enkele overleden  kort na de geboorte. Fokke zelf overleed op 14 
februari 1881 te Drachten. Ook zijn jongere broer Jan Roelofs Vellinga (1827-1866) stond enige 
jaren als zilversmid bij de Waarborg geregistreerd, namelijk van 1848 tot 1850. Van hem is tot 
nu toe geen werk aangetroffen. 
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Fokke Roelofs Vellinga (Duurswoude 1819 - Drachten 1881) 

Fokke Roelofs Vellinga waard op 13 desimber 1819 yn Duerswâld berne. Syn âlden wiene Roelof 
Fokkes Vellinga en Jeltje Jans Kooi. Hy troude yn 1842 mei Margaretha Feddriks Sterringa, in 
ferversdochter út de Gordyk. Hy wurke doe al as sulversmid yn Drachten. Hy stie mei syn 
mastersteken by de Waarboarch registrearre fan 1840 oan’t 1860. Dêrnei wurdt hy yn ferskate 
akten neamd as sulversmidsfeint, letter as arbeider. Yn syn dea-akte wurdt hy skjirresliper 
neamd. Dat it him blykber dochs net min fergien is, docht bliken út it feit dat er yn 1872 in hûs 
kocht op’e hoeke fan de Noarderstrjitwei (de lettere Stasjonswei) en de Schwartzenberghleane. 
Der binne fan him in pear lytse foarwerpen bekend. Under oaren it horloazjekeatling fan de 
legendaryske Drachtster spylman Peije Rasp is troch Vellinga makke. It pear krige seis bern. Net 
ien fan harren keas foar itselde berop as harren heit. In pear ferstoaren al koart nei de berte. 
Fokke sels ferstoar op 14 febrewaris 1881 yn Drachten. Ek syn jongere broer Jan Roelofs Vellinga 
(1827-1866) stie in tal jierren as sulversmid by de Waarboarch registrearre, nammentlik fan 1848 
oan’t 1850. Fan him is oan’t no ta gjin wurk fûn.


