
Henricus Ludinga ( Hiaure 1680 – 1753) 

Henricus Ludinga was de eerste zilversmid die in Drachten werkzaam geweest is. Hij werd in 
1680 geboren in het ten noorden van Dokkum gelegen dorp Hiaure, waar zijn vader predikant 
was. Uit het gildeboek van het zilversmidsgilde van Dokkum blijkt dat Ludinga daar zijn 
opleiding genoten heeft. In 1711 of kort daarvoor heeft hij zich als zilversmid in Drachten 
gevestigd. Van zijn hand zijn tamelijk veel stukken bewaard gebleven, en hij leverde kwalitatief 
goed werk af. Hij kon dan ook na enige jaren samen met zijn broer Johannes, die chirurgijn was, 
een nieuw huis laten bouwen in de tegenwoordige Zuiderbuurt. Hij maakte naast kleinwerk zoals 
geboortelepels, roomlepels en klederdrachtsieraden ook veel grotere voorwerpen. Het museum 
heeft in de collectie twee mosterdpotten en een brandewijnkom, terwijl zich in kerkelijk bezit 
in de omgeving van Drachten een avondmaalsbeker en een avondmaalsschotel bevinden. 
Vermeldenswaard is een theepotje in een particuliere collectie, dat - gemaakt in 1711 - de 
vroegst bekende Friese zilveren theepot is. Uit de boedelbeschrijving die zijn vrouw Lolkje 
Folkerts na zijn overlijden in 1753 opstelde, blijkt dat hij een grote voorraad aanhield. Van zijn 
totale nalatenschap van ruim fl. 5.000 bedroeg de waarde aan goud- en zilverwerk meer dan fl. 
3.000. De winkel en zilversmederij werden na zijn dood overgenomen door Nicolaas van der 
Leij.  
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Henricus Ludinga ( Hiaure 1680 – 1753) 

Henricus Ludinga wie de earste sulversmid dy’t yn Drachten wurke hat. Hy waard yn 1680 berne 
yn Hiaure , in doarpke noardlik fan Dokkum. Syn heit wie dêr dûmny. Ut it gildeboek fan it 
sulversmidsgilde fan Dokkum docht bliken dat Ludinga dêr syn oplieding hân hat. Yn 1711 of 
koart dêrfoar hat hy him as sulversmid yn Drachten nei wenjen set. Der is fan him aardich wat 
wurk bewarre bleaun, en dat is fan in goede kwaliteit. Hy koe dan ek nei in tal jierren tegearre 
mei syn broer Johannes, dy’t sjirurgyn wie, in nij hûs bouwe litte yn de tsjintwurdige 
Suderbuorren. Hy makke neist lyts wurk lykas berteleppels, rjemmeleppels en sieraden foar de 
klaaiïng ek in protte gruttere foarwerpen. It museum hat yn de kolleksje twa mosterpotten en in 
brandewynskop, wylst in nachtmielsbeker en in nachtmielsskûtel yn tsjerlik besit yn de omkriten 
fan Drachten binne. Nijsgjirrich is in teepotsje yn in partikuliere kolleksje, dat – makke yn 1711 
– de âldst bekende Fryske sulveren teepot is. Ut de ynventaris dy’t syn frou Lolkje Folkerts nei 
syn ferstjerren yn 1753 opmakke hat, docht bliken dat hy in greate foarrie oanhold. Fan syn 
totale neilittenskip fan goed fl. 5.000 bedroech de wearde oan goud- en sulverwurk mear as fl. 
3.000. De winkel en sulversmidderij waarden nei syn dea oernaam troch Nicolaas van der Leij. 


