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Beknopte genealogie van Riemer Wygers Visser te Staveren. 

 

Riemer (ook wel Rimmer) Wygers, werd in 1722 te Woudsend geboren.  In 1749 woonde 

hij als vrijgezel in Woudsend en moest f 8,0 betalen voor de quotisatiebelasting. 

Hij werd (kof-)schipper en trouwde in Woudsend op 12 maart 1752 met zijn 

dorpsgenootje Rinck Klaazes (beiden uit Woudsend). 

Het gezin verhuisde naar Staveren. Vermoedelijk omdat dit de thuishaven was van het 

schip van Riemer.  

Ze woonden daar in het noordooster kwartier (Wijk C nr. 92 of speciekohier nr. 84) in 

een straatje dat tegenwoordig De Dwinger heet. In 1754 vertrok het gezin enkele jaren 

naar Woudsend. Het is mogelijk dat zijn moeder, Wypkjen Riemers, meer en meer 

hulpbehoevend werd en daarom hulp nodig had. Wypkjen overleed in augustus 1758. 

Zij kwamen blijkbaar in 1758 weer terug, want in dat jaar en in ’59 huurt hij van 

burgemeester Arent Tuin een woning aan het Molenwerk (specienr. 88, Wijk C 95). Dit 

lag aan wat nu het Gele Plein heet. 

In 1762 staat het gezin genoteerd in het huis aan de westzijde van de Voorstraat.  Dit 

was daarvoor een huis met zoutkeet (specienummer 55, Wijk C 82).  

In 1767 komen we het gezin weer tegen een huis in hetzelfde straatje waar ze na hun 

huwelijk woonden, maar nu een paar huizen verder, ongeveer ter hoogte van de huidige 

huisnummers 8-12. (Wijk 94 of specienr. 87). Riemer overleed op 22 februari 1808. Het 

achterblijvende gezin woonde hier tot 1809 en daarna werd het huis afgebroken. 

In 1775 kocht Rimmer, samen met Jurjen Alberts een huis naast het huis met de 

voormalige zoutkeet van Jan en Ate Harings, wonende te Surhuisterveen (specienr. 54, 

Wijk C 81). Alleen Rimmer staat in 1778 nog als eigenaar vermeld.  

Helaas overleden enkele kinderen uit het gezin. Zij werden in de Nicolaaskerk begraven. 

In 1785 vertrok een zoon naar West-Indië.  

 

In 1784 kocht Rimmer een huis met pakhuis in het noordwester kwartier, ook weer aan 

de westzijde van de Voorstraat (specienummer 31, Wijk C, tussen nrs. 62 en 63). In 

1807 stuurt hij een verzoek naar het stadsbestuur om zijn huis te mogen afbreken. 

 

Een jaar later overleed zijn vrouw Rinck. Ze werd op 5 juli 1782 begraven en voor het 

luiden van de kerkklok moest schipper Rimmer Wyggers, nu met de achternaam Visser, 

een bedrag van 8 gulden betalen (dit was een hoog tarief t.o.v. de meeste andere 

begrafenissen, wat van een bepaalde welstand getuigde). 

De volgende dag, op 6 juli 1782, kwam daar nog eens f 12:- bij aan “grafkosten voor 

drie grafen in de kark .. letter H. no. 9,10,11”. 

 

In 1785 koopt Rimmer Wygers Visser een huis in het noordooster kwartier van Neeltje 

Jurjens, weduwe van Ype Sierks. Hij verkocht het in 1797 aan ene Jan Gerrits (specienr. 

201, Wijk A 91). Dit huis stond halverwege de Schuinstraat, voorheen de Kloosterstraat. 

 

Hij koopt in 1798 als oud-kofschipper een huis met erf van mr. timmerman Wyger Nolles, 

naast het huis dat hij in 1784 had gekocht. Even daarvoor had de vorige eigenaar bij het 

huis een timmerschuur gebouwd. (Wijk C nr. 63, specienr.33). Wyger verkocht dit huis 

met timmerschuur in 1801 aan Hylke Ages, mr. timmerman. Hylke woonde hier al  het 

jaar daarvoor. 

 

In 1800 kwam Hielke Sakes, vrijgezel, bij Rimmer Wygers in dienst. 

 

Rimmer Wygers overleed op 22 februari 1808, als weduwnaar, in het huis aan De 

Dwinger, nalatende vier kinderen. Hij werd op de 26e beluid en in de kerk begraven, 

kosten f 8,-. 
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Voor zijn zoon Klaas, die toen al “lang uitlandig” was, werd op 15 april 1808 een curator 

benoemd: Klaas Rimmers Visser, weeskind, lang uitlandig en onbekend waar, zoon van 

wijlen Rimmer Wygers Visser, woonachtig te Staveren.  Jacob Aukes Lootsma, 

gemeenteraadslid, woonachtig te Staveren, curator bonorum. 

Een dochter Wypkien was in Staveren blijven wonen en was in 1782 getrouwd met Jan 

Janzen Visser. Zij betrokken een woning aan de Voorstraat, ongeveer ter hoogte van 

nummer 5 (speciekohier nr. 212, wijk B nr.6). Jan werd later gortmaker en bouwde in 

1796 een gortmakerij achter het huis (gort was belangrijk voor de grote vaart, als 

voedsel voor onderweg. Molen 'Het Lam' in Woudsend maalde voortdurend gort en 

speelde een belangrijke rol in de bevoorrading van zeegaande schepen) . Hij overleed in 

1801, de gortmakerij ongebruikt achterlatend. Wypk nam op 27 december 1811 voor 

haarzelf en haar vier kinderen de familienaam Visser aan.  

Zij overleed op 3 juni 1814 op 58-jarige leeftijd, de inschrijving in het overlijdensregister 

van de Burgerlijke Stand was een dag later en zij liet de vier kinderen na. 

 

Het gezin van Rimmer Wygers en Rinck Klazes, allen ged. in Staveren. 

1. Wieger, ged. 18-3-1753, begr. 16-5-1753, beluid f 1,4,-. 

2. Wieger, ged. 16-10-1754, (begr. Amsterdam 9-11-1822). 

3. Wypk, ged. 17-10-1756, overl. 3-6-1814 Wijk B nr.26, tr. Stav. 1782 Jan Janzen. 

4. Klaas, ged. 24-6-1759, begr. 16-10-1761, beluid f 1,4,-. 

5. Claas, ged. 10-7-1763 (in 1808 wees, lang uitlandig). 

6. Anne, ged. 1-6-1766, tr. Stav. 1806 Klaaske Jelles (de Jong). Neemt in 1811 in 

Koudum de naam Visser aan (twee kinderen Rimmer 3jr en Rinske 1jr). Anne, 

zeilmakersknecht, overl. Harlingen 24-12-1829 oud 63 jaar, e.v. Klaaske, wonende 

aldaar. 

7. Reinder, ged. 27-11-1768. 

In 1808 liet Rimmer Wygers 4 kinderen na. 


