
Sipke Reins Zijlstra (Drachten 1821 – 1902) 

Sipke Reins Zijlstra werd op 28 oktober 1821 in Drachten geboren als zoon van zilversmid Rein 
Sipkes Zijlstra en Barbertje Jelles Steltman. Hij werd in 1844 ingeschreven als goud- en 
zilversmid in het Register van de Waarborg. Hij was ook houder van de Bank van Lening in 
Drachten. Uit zijn eerste huwelijk met Jantje Pieters van Veen werden tien kinderen geboren, 
waarvan er vier op jonge leeftijd stierven. Zijn eerste vrouw overleed in 1869. In 1875 trad hij 
voor de tweede maal in het huwelijk, nu met Reingje Roelink uit Meppel. We komen tamelijk 
veel werk van hem tegen. Het betreft meerendeels kleine voorwerpen zoals doosjes, 
beursbeugels en schepwerk. In latere akten wordt hij fabrikant van goud- en zilverwerken 
genoemd. Hoewel dit een zekere mate van welstand zou doen vermoeden, blijkt het tegendeel 
waar. Het bedrijf ging failliet en in 1879 werd zijn inboedel geveild. Ook het ouderlijk huis waar 
zijn vader vanaf 1829 het zilversmidsambacht had uitgeoefend, moest worden verkocht. In 1883 
vertrok Sipke Reins naar Noord-Amerika. Ook zijn zoon Rein Sipkes Zijlstra, die vanaf 1875 
geregistreerd stond als zilversmid in Sint Jacobiparochie, Sneek en Groningen zocht daar in 1885 
zijn heil. Sipke Reins Zijlstra overleed op 8 april 1902 in Amerika. 

===================================================================================
==== 

Sipke Reins Zijlstra (Drachten 1821 – 1902) 

Sipke Reins Zijlstra waard op 28 oktober 1821 yn Drachten berne as soan fan sulversmid Rein 
Sipkes Zijlstra en Barbertje Jelles Steltman. Hy waard yn 1844 ynskreaun as goud- en sulversmid 
yn it Register fan de Waarboarch. Hy wie ek hâlder fan de Bank fan Liening yn Drachten. Ut syn 
earste houlik mei Jantje Pieters van Veen krige hy tsien bern. Fjouwer dêrfan kamen jong te 
ferstjerren. Syn earste frou ferstoar yn 1869. Yn 1875 troude hy foar de twadde kear, no mei 
Reingje Roelink fan Meppel. We komme aardich wat wurk fan him tsjin. It giet meastal om lytse 
saken lykas doaskes, beursbûgels en skepwurk. Yn lettere akten wurdt hy fabrikant fan goud- en 
sulverwurk neamd. Hjirtroch soe men tinke kinne dat it him foar de wyn gie, mar it is krekt 
oarsom. It bedriuw rekke yn it fallisemint en yn 1879 kaam syn ynboel ûnder de hammer. Ek it 
âldershûs dêr’t syn heit sûn’t 1829 it sulversmidsambacht útoefene hie, moast ferkoft wurde. Yn 
1883 ferfear Rein Sipkes nei Noard-Amearika. Ek syn soan Sipke Reins Zijlstra, dy’t fan 1875 ôf as 
sulversmid ynskreaun stie yn Sint Jabik, Snits en Grins, socht dêr syn taflecht. Sipke Reins 
Zijlstra ferstoar op 8 april 1902 yn Amearika. 


