
Gerben Durks Wouda (Drachten 1788 – 1866) 

Gerben Durks Wouda werd op 25 oktober 1788 in Drachten geboren. Zijn vader Durk Willems was 
ijzerhandelaar en zijn moeder Sjoukje Gerbens van Manen stamde uit een bekend Drachtster 
zilversmedengeslacht. Hij zelf trouwde in 1812 met de zilversmidsdochter Froukje Hendriks Braam uit 
IJsbrechtum. Toen ook begon hij zijn zilversmederij in het ouderlijk huis in de Zuiderbuurt, vlakbij de 
hoofdbrug naast de herberg “Het Wapen van Friesland”. Waarschijnlijk had hij constant financiële 
problemen, want hij sloot veel leningen af. In 1825 moest hij zijn zilversmidsgereedschappen in 
onderpand geven en in 1826 verkocht hij zijn huis. Desondanks moet hij een hoge productie gehad 
hebben, want er is veel werk van hem bewaard gebleven. Bijzonder zijn z’n brandewijnkommen, die in 
plaats van de kenmerkende liggende Friese handvatten voorzien zijn van staande oren zoals die in 
Groningen voorkomen. Van zijn vijf kinderen traden er twee in het vak. Zijn zoon Hein overleed als 
zilversmidsknecht op twintigjarige leeftijd. Zijn andere zoon Durk Gerbens Wouda (1813-1877) werkte 
met zijn vader samen. Omdat ze hetzelfde meesterteken gebruikten is het moeilijk te bepalen wie in de 
periode rond 1855 een bepaald voorwerp gemaakt heeft. Waarschijnlijk is Gerben Durks Wouda toen 
gestopt met werken. Hij overleed op 2 november 1866. 
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Gerben Durks Wouda (Drachten 1788 – 1866) 

Gerben Durks Wouda waard berne op 25 oktober 1788 yn Drachten. Syn heit Durk Willems wie 
izerkeapman en syn mem Sjoukje Gerbens van Manen kaam út in bekend laach fan Drachtster 
sulversmidden. Hysels troude yn 1812 mei de sulversmidsdochter Froukje Hendriks Braam út Ysbrechtum. 
Hy sette doe syn sulversmidderij útein yn it âlderlik hûs yn de Súderbuorren, deun by de haedbrêge 
njonken de herberch “Het Wapen van Friesland”. Nei alle gedachten hie hy trochrinnend jildlike 
swierrichheden, want hy liende in protte jild.  
Yn 1825 moast hy syn sulversmidsark yn ûnderpân jaan, en yn 1826 ferkocht hy syn hûs. Nettsjinsteande 
dat moat er in hege produksje hân ha, want der is in protte wurk fan him bewarre bleaun. Apart binne 
syn brandewynskoppen, dy’t yn stee fan de karakteristike platte Fryske hângrepen steande earen ha sa’t 
dy yn Grinslân foarkomme. Fan syn fiif bern folgen him twa yn it ambacht. Syn soan Hein ferstoar as 
sulversmidsfeint doe’t er tweintich jier wie. Syn oare soan Durk Gerbens Wouda (1813-1877) wurke mei 
syn heit gear. Om’t se itselde masterteken brûkten is net maklik oan te jaan wa’t yn de periode om 1855 
hinne in bepaald foarwerp makke hat. Nei alle gedachten is Durk Gerbens Wouda doe opholden mei syn 
wurk. Hy ferstoar op 2 november 1866. 


