
Jacob Sakes Gaastra (Heerenveen 1742 – Drachten 1790) 

Jacob Sakes Gaastra werd geboren te Heerenveen als zoon van Sake Minnes en Antje Tjebbes. Hij werd 
daar gedoopt op 12 augustus 1742. In 1772 vestigde hij zich als zilversmid in Drachten. Hij kwam toen uit 
Joure, waar hij wellicht zijn opleiding gehad heeft. In 1773 trouwde hij met Trijntje Pieters en vestigde 
hij zijn zilversmederij aan de Zuidkade op de hoek met de Kerkstraat. Van hem is niet erg veel werk 
bekend. Een van de avondmaalsbekers van de Hervormde Gemeente van Drachten is door hem gemaakt. 
Uit een rekening in het archief van de diaconie blijkt dat hij daarvoor 40 gulden en 6 stuivers betaald 
kreeg. Jacob Sakes en Trijntje Pieters hadden een zoon. Deze Pieter Jacobs de Vries werd eveneens 
zilversmid in Drachten, en oefende later in het ouderlijk huis zijn ambacht uit. Een broer van Jacob 
Sakes Gaastra was Sjoerd Sakes Gaastra. Deze was zilversmid te Gorredijk en de stamvader van 4 
generaties zilversmeden in die plaats. Jacob Sakes Gaastra overleed in juni 1790, en werd begraven in 
“een van de beste graeven” op het kerkhof van Zuiderdrachten. Had hij die beste plaats misschien te 
danken aan de fraaie beker die hij voor de kerk gemaakt had? 
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Jacob Sakes Gaastra (Heerenveen 1742 – Drachten 1790) 

Jacob Sakes Gaastra waard berne op it Hearrenfean as soan fan Sake Minnes en Antje Tjebbes. Hy waard 
dêr doopt op 12 augustus 1742. Yn 1772 joech hy him as sulversmid del yn Drachten. Hy kaam doe fan de 
Jouwer, wêr’t hy mooglik syn oplieding hân hat. Yn 1773 troude hy mei Trijntje Pieters en festige hy syn 
sulversmidderij oan de Súdkade op’e hoeke mei de Tsjerkestrjitte. Fan him is net in protte wurk bekend. 
Ien fan de nachtmielsbekers fan de Herfoarme Gemeente fan Drachten is troch him makke. Ut in rekken 
yn it argyf fan de diakonij docht bliken dat er dêrfoar 40 gûne en 6 stuorren betelle krige. Jacob Sakes en 
Trijntje Pieters hienen ien soan. Dizze Pieter Jacobs de Vries waard ek sulversmid yn Drachten, en oefene 
letter yn syn âldershûs it ambacht út. In broer fan Jacob Sakes Gaastra wie Sjoerd Sakes Gaastra. Dizze 
wie sulversmid op’e Gordyk en de stamheit fan 4 generaasjes sulversmidden yn dat plak. Jacob Sakes 
Gaastra ferstoar yn juny 1790, en waard begroeven yn “een van de beste graeven” op it Súdertsjerkhof. 
Hie hy dat bêste plak miskien te tankjen oan de moaie beker dy’t hy foar de tsjerke makke hie? 


