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Zeesluis van Hindeloopen



Begin 2021 kreeg ik een mail via de LVBHB secretaris van Cathy Dykema-Bouma in Holland, 
Michigan die, net als haar man, afstamt van Friese emigranten. Zij is de geschiedenis van haar 
voorouders aan het uitzoeken en stuitte op voorvaderen, zoals een paar generaties Baars uit 
Hindeloopen, die schipper waren in Friesland. Zij stuurde een advertentie uit de Leeuwarder 
Courant van 23 mei 1823 waarin de aankondiging staat dat bij publieke veiling een ’uitmuntend 
hegt en welgetimmerd SCHUITESCHIP’ te koop wordt aangeboden dat ’laatst bij schipper Siebe 
Dirks Baars te Hindeloopen is bevaren’. 

De advertentie uit de Leeuwarder Courant van 27 mei 1823 waarin de verkoop van het schip van 
Baars wordt aangekondigd. 

Bijna tegelijkertijd mailde Martin Fierant of ik wat wist over de schippers in zijn familie, onder 
andere van voor 1900, die vanuit Rossum voeren.  
Als derde waren er tijdens mijn presentatie op de LVBHB Contactdag in Zutphen op 6 november 
2021 vragen over gegevens uit de negentiende eeuw. 
De scheepsmetingen in de database LSD beginnen in 1899 met in Rotterdam bijvoorbeeld meting 
R1N, het tjalkschip Klein Elfchen van B. Brijder in Kampen, een tjalkschip van staal en ijzer 
gebouwd in dat zelfde jaar. In 1899 en 1900 worden in een inhaalslag een kleine duizend schepen 
geregistreerd in de ligger van Rotterdam, die vóór 1899 zijn gebouwd, met de oudste gebouwd in 
1861. Onder die schepen zijn 23 houten Dorstense aken, maar dat terzijde. Ouder vind je ze dus niet 
en door niet meer te achterhalen eigenaarswisselingen is het praktisch onmogelijk om die aan 
specifieke families te koppelen. Verzin een list Tom Poes! 

Patentbelasting of Patentrecht 
Patent in deze betekenis heeft niets met patenten of octrooien te maken, maar is een belasting op het 
uitgeoefende beroep. De wet, gebaseerd op het Franse ’droit de patente’ ingesteld in 1791 na 
afschaffing van de gilden in Frankrijk, werd in eerste instantie gezien als leges voor een vergunning 
om een beroep uit te mogen oefenen, maar werd later een belasting op bedrijfsactiviteiten.  
De gilden werden in 1798 in Nederland (toen onderdeel van de Bataafse Republiek) afgeschaft en 
in 1805 werd het patentrecht ingevoerd als onderdeel van het belastingstelsel, dat uit vijf soorten 
bestond. In 1819 werd het patentrecht echt belangrijk.  

Vanzelfsprekend werden er differentiaties ingevoerd en tarieven aangepast zoals in 1823, 1832 en 
1849. Zo waren er onderverdelingen in 15 belastbare groepen, twee verschillende tarieven A en B 
waarbij het B tarief afhing van de grootte van de gemeente, die ingedeeld waren in 6 rangen. De 
indeling was gebaseerd op de inschatting van de inkomsten dat gebaseerd was op uiterlijke 
kenmerken zoals de gebruikte hoeveelheid grondstoffen en het aantal werknemers. Een aantal 
beroepen was er van vrijgesteld, van advocaten tot wevers en dat werd ook bij iedere wetswijziging 
aangepast. 
Het interessante aan de Patentregister is dat alle commerciële en industriële activiteit van een 
gemeente in kaart worden gebracht inclusief de locatie in de gemeente waar dat plaats vond omdat 
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ook het adres genoteerd werd. De wetgeving 
beschrijft alle beroepen in een enorme lijst met 
beroepen van aanbeeldensmeden tot 
zeemleerbereiders. 
De aard van de patentbelasting veranderde in de 
loop van de negentiende eeuw en het werd steeds 
meer een belasting op de netto winst. In 1893 werd 
de patentbelasting afgeschaft en vervangen door 
onder andere de vennootschapsbelasting. 

Schipperspatent 
Wat nu met de schippers? In de wet van 1819 zijn 
’schippers, schuitenvoerder en zeevarende lieden 
mitsgaders de veer- en pontlieden’ vrij van het 
’patentregt’. Wel waren ze onderworpen aan het 
zogenaamde tonnengeld, ook een belasting op het 
laadvermogen. Bij de wet van 1823 vielen schepen 
en schippers ook onder het patentrecht. Schippers 
werden onder het Patentrecht ook aangeslagen 
voor het laadvermogen, het tonnage, van hun 
schip. Of, zoals de wetgeving dat noemt: ’Het 
patent regelt zich naar de ruimte van het vaartuig 
en naar den aart van deszelfs gebruik. Tot 
berekening van die ruimte wordt genomen het 
aantal tonnen, hetwelk de inhoud van het vaartuig 
kan bevatten, en de ton geacht worden gelijk te 
staan met den teerling (letterlijk: kubus) van de 

nieuwe Nederlandsche el.’ waarbij de nieuwe Nederlandse el gelijk stond aan de meter.
De schepen werden onderverdeeld in zes afdelingen afhankelijk van het vaargebied, het soort schip, 
of het overdekt was of niet, enzovoorts. Het tarief verschilde per afdeling (zie tabel).  
Natuurlijk waren daar ook weer uitzonderingen op. Er hoefde bijvoorbeeld niet betaald te worden 
voor schepen die het  het ’gehele jaar onder water hebben gelegen, vermits deze niet alleen 
ongebruikt, maar ook onbruikbaar zijn geweest’. 
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Het Register van 1816









Meetbrief 
Schippers konden een eigen opgave doen van het tonnage maar de schepen hadden (toen ook al) 
wel vaak een meetbrief. ’De meetbrief zal intusschen niet afgegeven worden, dan nadat het schip, 
de schuit of het vaartuig door den Meter of IJkmeester zal zijn geijkt of gebrand met het Rijks-
wapen, de jaarletters, het bijzondere merk van de ijkmeester en het getal der tonnen.’ 
De scheepsmeters werden door de Administratie van ’s Rijks belastingen aangesteld en pas in de 
twintigste eeuw werd de Scheepsmetingsdienst losgekoppeld van het Ministerie van Financiën. 

Tarief patentrecht 1823

Voorbeeld van een patent (Klep e.a.)
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In de Wet van 1823 staat in Tabel No. 16 uitgebreid beschreven hoe het aanvragen van het patent 
geregeld is. 

 

Archief 
Terugkomend op de vragen waar ik mee begon. Die waren natuurlijk een goede reden om in 
archieven te duiken. Digitaal kun je van veel archieven de inventarissen bekijken, beginnend bij de 
relevante gemeente zelf waar de schipper woonde. Door veel gemeentelijke herindelingen is het 
even zoeken naar de juiste plaats waar die archieven liggen. Zo liggen de archieven van 
Hindeloopen in Bolsward en moest Martin Fierant voor de gegevens van zijn voorouders naar het 
Regionaal Archief Rivierenland in Tiel.  

 

Welke registers bewaard zijn is natuurlijk ook een gok. Niet iedere gemeente-archivaris was even 
bewaarderig of archieven gingen verloren door calamiteiten. Zelfs de registraties verschilden, niet 

Het aanvraagformulier om het schip en de schipper te registreren voor het patentrecht (Klep e.a.)

Patent uitgegeven aan G. Firant in 1863. Hij is ’Eigenaar eenen overdekte aak gen. Tweeling tot 
vervoer van goederen bedoeld bij art. 6 … van den 22 April 1853 niet in vaste beurt varende 
volgens meetbrief ’s Bosch dd 18 April 1860 20 ton’, foto Martin Fierant
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inhoudelijk maar qua vorm. In een aantal archieven is iemand je voor geweest. Zo zijn er 200 
Dordtse schepen en schippers uit de Patentregisters van 1827 gehaald en ook op de website van 
Erfgoed Leiden e.o. staat een pdf met de scheepseigenaren van 1816 tot 1830 uit de Patentregisters. 

Schepen van Baars 
De Registers van Patentschuldigen van Hindeloopen zijn bewaard vanaf 1816. In het eerste register 
staan uiteraard geen schippers maar alleen Patentschuldigen ’een opgave van de firma waarop de 
Handel, het Beroep, Bedrijf, of de nering wordt gedreven.’ Daar staat inderdaad een Baars en wel 
Siebe Dirks zijnde ’Koopman in Turf beneden de f 3000,-’ het bedrag dat zijn patenttarief bepaalt. 
In 1820 staat ook Pieter Siebes Baars geregistreerd als ’Koopman’ 

 

Tot 1823 staan er dus geen schepen geregistreerd. Volgens de advertentie verkoopt Siebe Dirks 
Baars zijn schip in 1823 dus in het Patentregister van dat jaar staat hij niet vermeld. Wel staat Pieter 
Siebes Baars er in als koopman met een schip dat zelfs gemeten is: ’Een overdekte praam groot 12 
tonnen volgens Rijksmeting’.  

 

In het Patentregister van 1824 staat er ook de 
naam van de praam bij: de Hoop. 
Waarschijnlijk ontbreken er wat registers 
maar in 1829 komen we Pieter weer tegen en 
staat er ook bij wat hij vervoert: ’Een 
overdekte Praam genaamd de Hoop door 
hem met turf en andere goederen bevarende 
wordende, groot volgens meetbrief twaalf 
tonnen. Eerste Afdeling.’ Dat laatste geeft 
het Patent tarief aan (zie de tabel). 

Siebe Dirks Baars in het Patentregister van 1820 geregistreerd als ’Koopman in turf’ met een 
omzet van minder dan f 3000,-

De overdekte praam van 12 ton van Pieter Siebes Baars zoals opgetekend in het Patentregister 
van 1823
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De overdekte praam de Hoop van Pieter Siebes 
Baars in het Patentregister van 1829



In 1840 komt er een lid van de familie 
Baars bij. Dirk Siebes Baars staat in het 
Patentregister met een praam en in het 
Patentregister van 1841 is de naam 
vermeld: Jonge Siebe. 

Hoe de familierelaties zijn heb ik niet 
verder uitgezocht, dat is voor de 
geëmigreerde afstammelingen. Even een 
speculatie: Dirk Siebes Baars is de vader 
van zowel Pieter als Siebe en naar die 
laatste (geboren in 1810) is waarschijnlijk 
het schip vernoemd. Door de vele 
vernoemingen, die steeds een generatie 
overspringen is het altijd lastig om de 
familieverbanden uit te zoeken. Tot 1855 
zijn de inschrijvingen van de twee Baars-
en te vinden in de Patentregisters. 

Schippers 1830 
Niet alleen de familie Baars was schipper in Hindeloopen. In het Patentregister van 1830 staan naast 
Pieter Siebes Baars nog achttien scheepseigenaren. Uiteraard zijn het houten schepen en het zijn 
relatief kleine schepen.  
Yntje Douwes Wybrands verhuurt open pramen. Volgens het Patentregister is hij verhuurder van 
pramen en volgens de aktes van de burgerlijke stand scheepstimmerman. Ook Hendrik Vrolijk 
verhuurt zijn open praam van vier ton. 
Er zijn drie beurtschippers. Cornelis Hunia, vaart met een open praam genaamd de Snelheid van vijf 
ton tussen Hindeloopen en Workum heen en weer. Albert Postma heeft een veerschip genaamd de 

Jonge Sem van tien ton en vaart een 
beurtdienst tussen Hindeloopen, 
Leeuwarden en Sneek.  

Wiebren Hartmans Wybrands tenslotte 
vaart met een overdekt veerschip van 6 
ton op Harlingen. 
Naast één relatief groot visserschip (24 
ton) van Heije Wijngaarden zijn er drie 
turfschippers waaronder Pieter Baars. 
Vier schepen vervoeren ’alle soorten 
van goederen’ met een grootte 
variërend van 5 tot 34 ton. Eén daar 
van, van Jolling Willems is een Somp 
(zomp?). 
En tenslotte zijn er twee schepen die 
’Heij en dijkwerkers gereedschappen’ 
vervoeren. Voor welke dijk heb ik nog 
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Het schip van Albert Postma: ’Een overdekt Veerschip 
genaamd de Jonge Sem varend in beurt van Hindeloopen 
op Leeuwarden en Sneek vice versa groot volgend 
meetbrief tien tonnen. Eerste en Vijfde Afdeeling’

De beschrijving van het schip van Dirk Siebes Baars in 
het Patentregister van 1841: Een overdekte praam 
genaamd de Jonge Siebe bestemd tot het vervoeren van 
allerlei goederen groot volgens meetbrief veertien 
tonnen. 1e afd.



niet kunnen ontdekken. 
Opvallend is dat de meeste schepen gemeten zijn, terwijl (zie hieronder) later blijkbaar de meting 
niet gebruikt wordt om het tonnage op te geven en op het woord van de schipper vertrouwd wordt. 

Schippers 1842 
Het is interessant om de lijst met schippers van verschillende decennia te vergelijken. In 1842 staan 
er 20 schippers in het register, maar slechts een deel van dezelfde schippers als in 1830. Wel staan 
er familieleden van die schippers uit 1830 in zoals Sjoerd Wybrands, die eigenaar is van een aantal 
schepen. Is dat een broer van Yntje Douwes Wybrands? Zoals hiervoor opgemerkt zijn door 
vernoemingen de familierelaties lastig uit te zoeken, zeker omdat nog niet alle aktes van de 
Burgerlijke Stand digitaal beschikbaar zijn. De familie Wybrands speelt wel de hele eeuw een rol in 
de scheepvaart van Hindeloopen (zie ook hieronder). Inclusief de schepen van Wybrands zijn er 
veertien schepen die alles vervoeren: ’bestemd tot alle gebruik’. Nu zijn er twee beurtschepen, van 
schipper Pieter Hobma en van Dirk Anskes Smit. Hobma vaart met een overdekt kofschip van 14 
ton, genaamd de Gebroeders ’in de beurt’ van Hindeloopen op Sneek en Leeuwarden en Smit vaart 
met een overdekt snikschip genaamd de Jonge Jan van 8 ton ’in de beurt’ van Hindeloopen op 
Workum en Bolsward. 
 

Dan zijn er nog vijf schepen die allerlei bulk vervoeren zoals mest, aardappels, brandstoffen 
(ongetwijfeld turf) en modder. Met dat laatste wordt de afgegraven terpaarde bedoeld. Het afgraven 
van terpen kwam rond het midden van de negentiende eeuw op gang in Friesland. 
In tegenstelling tot 1830 wordt hier niet gezegd dat het tonnage uit een scheepsmeting komt, maar is 
het tonnage ’volgens eigen meting’. 

Eind 19e eeuw 
In het Patentregister van 1893-1894 staan acht scheepseigenaren in Hindeloopen. Daarvan komen er 
twee voor in de liggers van de Scheepsmetingsdienst: Willem Glashouwer, eigenaar van een 
overdekt tjalkschip de Vrouw Geertje groot 74 ton ’volgens eigen meeting’, gemeten in 1917 
(scheepsmeting L1461N) en het schip van Sierd de Boer, de Jong Walle, een overdekt roefschip 
’groot volgens eigen aangifte 19 ton varende tot vervoer van goederen der 2e Klasse’, is in 1900 
gemeten (scheepsmeting S50N met een nieuwe eigenaar). Bij beide schepen is te zien dat de 
scheepsmeting hoger uitkomt dan wat de schippers zelf opgaven: 83 ton in plaats van 74 ton van de 
Vrouw Geertje en 23 ton in plaats van de 19 ton die De Boer opgaf. Nu zijn de meetmethodes ook 
verschillend, maar minder ton is wel minder patentrecht. 
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Dirk Anskes Smit is ’Eigenaar van een overdekt snikschip genaamd de Jonge Jan varende in de 
beurt van Hindeloopen op Workum en Bolsward v.v. groot acht tonnen volgens eigen meting’



Kinderarbeid 
Niet alleen de schippers zijn genoemd, maar alle beroepen, die een patent nodig hebben staan in de 
Patentregisters. Dus ook de scheepsbouwer(s), in die tijd van houtbouw de scheepstimmerlui. 
Hiervoor noemde ik al Yntje Douwes Wybrands, schuitenverhuurder en scheepstimmerman, die in 
Hindeloopen een scheepstimmerwerf heeft aan de Nieuweweide, Wijk A nummer 78. Hij staat in 
het Patentregister van 1898/1899 met zijn werknemers Jochum Deinum en Johannes Mulder. Zij 
staan geregistreerd onder het kopje ‘Aantekeningen betreffende de arbeid-verrichtende personen 
tussen 12 en 16 jaren.’ Jochem is geboren in mei 1883 en is 15 jaar, Johannes is geboren in 
november 1887 en is maar 11 jaar. In het register van 1909 staat nog maar één werknemer, Douwe 
Wybrands, geboren in december 1895 en dus 14 jaar. Dit is de zoon van Yntje, de 
scheepstimmerman. De werktijden zijn ook gegeven. Douwe werkt van 6.00 tot 8.00 uur, dan van 
9.00 tot 12.00, van 13.00 tot 16.00 en van 16.30 tot 19.00 uur. Er staat niet bij hoeveel dagen per 
week er gewerkt wordt. Misschien heeft hij ’s zondags vrij en mag hij ’s zaterdags wat eerder 
stoppen. 

 

Scheepstimmerman Yntje Wybrands met zijn zoon Douwe, 14 jaar oud, als ’arbeid-verrichtend 
persoon’ in het Patentregister van 1909
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Sierd de Boer is ’Eigenaar van een overdekt roefschip de Jonge Walle groot volgens eigen 
aangifte 19 ton varende tot vervoer van goederen der 2e Klasse’



Dus … 
Die oude stukken bevatten veel interessant materiaal. Ik ben natuurlijk niet de eerste die dat 
ontdekt, maar het laat wel zien dat voor het onderzoek naar schepen uit de negentiende eeuw, zeker 
als het om schipperende voorouders gaat, er nog veel te vinden is in de gemeentelijke archieven. 
Soms is er ook een verband te leggen met de scheepsmetingen uit de twintigste eeuw. 
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Met dank aan Jack de Vries en Nena Huizinga van het Archief Súdwest Fryslân. 

Illustraties: foto’s auteur uit Archief van de gemeente Hindeloopen 1600-1927, inventaris nummer 
620 t/m 622 tenzij anders vermeld 
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