
Pieter Roelofs Lammers (Drachten 1824 – 1895) 

Pieter Roelofs Lammers werd op 26 februari 1824 te Drachten geboren als zoon van Roelof 
Lammers en Iebeltje Pieters Meyer. Zijn vader stond te boek als zilversmidsknecht. Pieter 
trouwde in 1848 met Geertje Johannes Bijzet. Zij was een blauwverversdochter uit Gorredijk. 
Pieter was in eerste instantie evenals zijn vader zilversmidsknecht. In 1855 waren zij beide in 
dienst bij zilversmid Jacob Kamminga Kijlstra. Ook werd hij in die periode slotenmaker 
genoemd. Pas in 1858 vestigde hij zich als zelfstandig zilversmid. Hij woonde aan de 
‘Bopperein’, het oostelijk deel van de Zuidkade. Van zijn drie zoons werd Broor evenals zijn 
vader in zijn jonge jaren zilversmidsknecht. Omdat er na de Frans-Duitse oorlog van 1871 niet 
voor iedereen genoeg te verdienen viel in de zilversmederij, legden zij zich vanaf die tijd samen 
met de oudste zoon Roelof ook toe op de vervaardiging van natuurkundige instrumenten. In 
eerste instantie werden vooral bliksemafleiders gemaakt. Pieter Roelofs Lammers overleed op 
27 december 1895. Hij werd toen zonder beroep genoemd. Zijn meesterteken bleef echter 
geregistreerd tot 1899. Waarschijnlijk heeft zijn zoon Broor de zilversmederij nog een aantal 
jaren aangehouden, alvorens zich geheel op de instrumentmakerij te richten. De andere zoon 
Roelof maakte naam als fotograaf. 
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Pieter Roelofs Lammers (Drachten 1824 – 1895) 

Pieter Roelofs Lammers waard op 26 febrewaris 1824 yn Drachten berne as soan fan Roelof 
Lammers en Iebeltje Pieters Meyer. Syn heit stie te boek as sulversmidsfeint. Pieter troude yn 
1848 mei Geertje Johannes Bijzet. Sy wie de dochter fan in blauferver út’e Gordyk. Pieter wie 
yn earste ynstânsje lykas syn heit sulversmidsfeint. Yn 1855 wienen se mei har beiden yn it wurk 
by sulversmid Jacob Kamminga Kijlstra. Ek waard hy yn dy snuorje slotmakker neamd. Earst yn 
1858 sette hy útein as selsstannich sulversmid. Hy wenne oan de ‘Bopperein’, it eastlike diel fan 
de Súdkade. Fan syn trije soannen waard Broor lykas syn heit yn syn jonge jierren 
sulversmidsfeint. Omdat der nei de Frânsk-Dútske oarloch fan 1871 net foar elk genôch te 
fertsjinjen wie yn de sulversmidderij, leinen se har fan dy tiid ôf tegearre mei de âldste soan 
Roelof ek út op it meitsjen fan natuerkundige ynstruminten. Ynearsten waarden foaral 
tongerlieders makke. Pieter Roelofs Lammers ferstoar op 27 desimber 1895. Der waard doe fan 
him gjin berop mear neamd. Syn masterteken bleau lykwols registrearre oant 1899. Nei alle 
gedachten hat syn soan Broor de sulversmidderij noch in oantal jierren oanhâlden, ear’t er him 
hielendal op de ynstrumintmakkerij talei. De oare soan Roelof waard in ferneamd fotograaf.


