
Rein Sipkes Zijlstra (Drachten 1797 – 1883) 

Rein Sipkes Zijlstra werd op 22 december 1797 in Noorder Drachten geboren. Hij was een zoon 
van Sipke Reins Zijlstra, stammend uit een schippersfamilie van Smalle Ee en Aukje Gurbes 
Veenstra. Zijn vader was zelf jeneverstoker te Drachten, en kocht in 1815 van de 
zilversmedenfamilie Van Manen tevens het recht van de Bank van Lening. In 1818 trad Rein 
Sipkes in het huwelijk met Barber Jelles Steltman, een koopmansdochter uit Drachten. Samen 
kregen zij elf kinderen. Hij stond als goud- en zilversmid bij de Waarborg geregistreerd van 1818 
tot 1861. Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven had hij zijn woning met werkplaats 
aan het begin van de Zuidkade. Er zijn veel voorwerpen van hem bewaard gebleven. Een van de 
avondmaalsbekers van de Hervormde Gemeente te Drachten is in 1829 door hem gemaakt. Van 
zijn kinderen traden er twee in de voetsporen van hun vader. Sipke Reins Zijlstra werd goud- en 
zilversmid te Drachten, terwijl Tjeerd Reins Zijlstra werkzaam was in achtereenvolgens 
Grijpskerk, Joure en Leeuwarden. Rein Sipkes Zijlstra overleed op 2 juli 1883 te Drachten. Uit 
zijn boedelbeschrijving blijkt dat hij tamelijk bemiddeld was. Er waren veel uitstaande 
geldleningen, waaronder aanzienlijk bedragen aan zijn kinderen.  
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Rein Sipkes Zijlstra (Drachten 1797 – 1883) 

Rein Sipkes Zijlstra waard op 22 desimber 1797 yn Noarder Drachten berne. Hy wie in soan fan 
Sipke Reins Zijlstra, stamjend út in skippersfamylje fan Smelle Ie, en Aukje Gurbes Veenstra. Syn 
heit wie sels jeneverstoker te Drachten, en kocht yn 1815 fan de sulversmiddenfamylje Van 
Manen ek it rjocht fan de Bank fan Liening. Yn 1818 troude Rein Sipkes mei Barber Jelles 
Steltman, dochter fan in keapman út Drachten. Der kamen alve bern. Hy stie as goud- en 
sulversmid by de Waarboarch registrearre fan 1818 oant 1861. It grutste part fan syn libben 
wenne en wurke hy yn in hûs oan it begjin fan de Súdkade. Der is in protte wurk fan him 
bewarre bleaun. Ien fan de nachtmielsbekers fan de Herfoarme Gemeente fan Drachten is yn 
1829 troch him makke. Fan syn bern keazen twa itselde berop as harren heit. Sipke Reins Zijlstra 
waard goud- en sulversmid yn Drachten, wylst Tjeerd Reins Zijlstra wurke yn Grijpskerk, de 
Jouwer en Ljouwert. Rein Sipkes Zijlstra ferstoar op 2 july 1883 yn Drachten. Ut syn ynventaris 
docht bliken dat hy frij begoedige wie. Der stie in protte jild út, dêrby frij grutte bedragen oan 
syn bern. 


