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Wat schuilt er achter de behangschilderingen van Aede Luitjens? 
Dit artikel verscheen in het oktobernummer 2021 van ’t Stavers Krantsie. Achter dit artikel zijn 

naderhand bijlagen gevoegd. 

 

Inleiding 

Regelmatig komen bij de studiegroep Oud Staveren berichten binnen naar aanleiding van een be-

zoek aan onze website. 

Zo komt het voor dat iemand contact opneemt om wat nadere informatie uit te wisselen of om een 

specifieke vraag te stellen. In dit geval kwam Joost Visser uit Almere met een vraag over een be-

paald huisje dat is afgebeeld op de beschilderde wanden die vanaf ca 1965 in het Fries Scheep-

vaartmuseum in Sneek zijn te zien. 

Het bewuste werkstuk (beschilderd behangweefsel) bestaat uit verschillende panelen, waarvan er 

één de oude haven van Staveren aan het einde van de 18e eeuw voor stelt. 

Als Aede Lützens signeerde hij het werkstuk, maar zijn echte naam is eigenlijk Luitjen Ædes Verwer 

(Woudsend 1770 - 1832). 

Luitjen heeft de panelen rond 1791 in opdracht van het echtpaar Wyger Annes Visser en Wytske 

Michiels Tromp gemaakt voor hun in 1783 gebouwde boerderij in Ypecolsga. De boerderij kreeg 

toen de naam “Arbeid en Moeite”. 

 

Van de schilder is geen andere werkstuk 

bekend en het bijzondere is dat men tot 

ca 1973 dacht dat hij de haven van De 

Lemmer, in plaats van Staveren, had 

afgebeeld. Als de voorstelling destijds 

vergeleken was met een tekening van 

Jan Bulthuis uit ca 1790, zou de gelijkenis 

met Staveren direct zijn opgevallen. Dit 

misverstand leverde in ieder geval een 

aantal artikelen op. 

Wytske Michiels Tromp was een dochter 

van Michiel Hylkes Tromp en Beeu Jelles 

Hollander. De Trompen hadden destijds 

een bloeiende scheepswerf met aanver-

wante bedrijven in Woudsend. 

 

 

Stamboom Visser 

Joost Visser werkt momenteel aan de samenstelling van de stamboom van zijn familie Visser uit 

Woudsend. Daarin komen onder meer de volgende personen voor die in dit verhaal een rol spelen. 

Wyger Annes Visser was de oudste zoon van de palinghandelaar Anne Wygers en Corneliske Ykes. 

Wyger, was scheepsbouwmeester en gaf leiding aan de Woudsender bedrijven van zijn 

schoonvader, Michiel Hylkes Tromp. Door vererving werd Wieger eigenaar van deze bedrijven; hij 

had geen affiniteit met de palinghandel van zijn vader. 

Met twee andere zoons, Wighle en Anne, richtte vader Anne het bedrijf ‘W. en A. Visserzn’ op. Dit 

bedrijf stond destijds bekend om de palinghandel op London. De naam Corneliske Ykes is daarom 

verbonden aan de hedendaagse (en vroegere) Heeger palingaak. 

 

Een broer van vader Anne Wygers was Rimmer Wygers. Rimmer was kofschipper en woonde vanaf 

zijn huwelijk in 1752 met Rinck Klaases in Staveren. De langste tijd, tussen 1767 en zijn overlijden 

in 1808, was dat met zijn gezin in een huis in de Blokhuisstraat, wat nu De Dwinger heet. Het 

stond aan de rechterkant, komende vanaf het Gele Plein, ongeveer ter hoogte van de nummers 8-

12. 
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Nadat hij in 1808 op de respectabele leeftijd van 86 jaar overleed werd het huis aan de Dwinger 

gesloopt. In 1832 was het erf nog onbebouwd. 

 

Waarom was juist het huisje aan de haven van Staveren zo markant afgebeeld? 

Het gaat hier dus om het huisje tussen 

de korenmolen en de vuurbaak. Wat had 

het huisje aan de haven nu met het 

echtpaar Visser-Tromp uit Woudsend te 

maken? 

Zoals we hierboven zagen woonde de 

hiervoor genoemde kofschipper Rimmer 

Wygers Visser, oom van Wyger Annes 

Visser, In de periode dat het schilderij 

werd gemaakt in Staveren. Dit was een 

mogelijk aanknopingspunt, maar het was 

totaal niet relevant om daarom de haven 

van Staveren te laten vastleggen. 

Rimmer woonde immers in de 

Blokhuisstraat en niet in het afgebeelde 

huisje aan de haven. 

Er lag ook nog een prachtig schip, een 

barkentijn, galjoot of kofschip langs de 

wal afgemeerd. Dit schip zou op de werf 

in Woudsend gebouwd kunnen zijn. Het 

kon zelfs het schip van oom Rimmer zijn, maar ook hier ontbrak de relevantie. 

Het afgebeelde huisje aan de haven was de woning van de opzichter annex lantaarnopsteker van 

de vuurbaak. Het werd in 1760 op, zogenoemde, koude grond gebouwd. In 1790, de Franse tijd, 

werd het toegewezen aan de opzichters van de korenmolen, chergers genaamd. Begin 1800 is het 

huisje afgebroken. Kortom, deze insteek leverde geen antwoord op. 

 

We gaan daarom nu weer even terug naar de boerderij ‘Arbeid en Moeite’. 

In 1930 werd de boerderij, inclusief behangsel, 

opgenomen in de ‘Voorlopige lijst der Monumen-

ten in de provincie Friesland’. In dat jaar werden 

de doeken dus erkend als monument en daar-

door beschermd. Dat was een geluk, want de 

doeken verkeerden inmiddels niet meer in een 

beste staat. Het duurde tot 1959, na 5 jaar juri-

disch getouwtrek met de eigenaar, totdat de 

panelen geborgen konden worden. Daarna wer-

den de panelen in Den Haag gerestaureerd zodat 

ze uiteindelijk in 1964 in een replica van de 

opkamer in het Fries Scheepvaartmuseum te 

Sneek worden teruggeplaatst. 

 

De bouw van de boerderij in Ypecolsga in 1783 was een investering die het echtpaar Visser-Tromp 

blijkbaar goed kon dragen. De handel en bedrijvigheid van de familie bracht, zoals uit meerdere 

bronnen bleek, genoeg geldmiddelen in het laatje. Om hun goede doen tot uitdrukking te brengen 

gaven ze opdracht aan Luitjen Aedes om de behangselschilderijen in de opkamer van hun nieuwe 

boerderij te maken. Op de verschillende panelen moest de maatschappelijke welstand van het 

echtpaar duidelijk worden weergegeven. Zo werden hun bezittingen, de scheepswerf, de 

houtzaagmolen “Het Lam” en de korenmolen “De Hoop”, in Woudsend afgebeeld, maar ook een 

afbeelding van het dorp Grouw en van de haven van Staveren. 
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De eerste drie panelen spreken voor zich. De hoofdpersonen, Wytske en Wieger, staan zelfs trots 

op twee panelen afgebeeld. In Grouw woonde vanaf 1790 hun tweede zoon Michiel die daar een 

kaashandel had, maar waarom is de haven van Staveren afgebeeld? 

 

Luitjens Aedes schilderde de verschillende objecten nauwgezet en naar werkelijkheid, waardoor de 

composities in deze tijd als zeer waardevol worden beschouwd. De haven van Staveren is, door de 

oogharen kijkend, aan de vorm te herkennen als je de sluis als aanknopingspunt neemt. In 2005 

heeft de studiegroep Oud Staveren de gebouwen en hun eigenaren en bewoners op het doek stuk 

voor stuk beschreven. 

 

Wat valt er nu verder op aan het Staverse paneel? 

Als we inzoomen op het huisje links op 

het paneel zien we hier een drietal 

personen. Als toeschouwer lijkt het als-

of een cherger uitkijkt naar een binnen-

lopend of vertrekkend schip. Een vrouw 

achter hem doet toevallig de luiken van 

het huisje open- of dicht en, bijna 

buiten beeld, staat een man met een 

emmer in de hand op het punt het 

huisje binnen te gaan. 

Volgens de heer Visser kan de man met 

de emmer in de hand de lantaarn-

opsteker zijn, maar de twee andere 

figuren zouden een meer een symboli-

sche betekenis hebben. De schilder zal 

de bedoelingen van het echtpaar Vis-

ser-Tromp hier met bepaalde aanwij-

zingen hebben uitgewerkt. 

 

Om hier achter te komen pakken de 

draad weer op bij de oudste zoon van 

het echtpaar Visser-Tromp. 

 

Dit was Anne Wiegers Visser. Hij 

trouwde in 1784 met Jetske Jelles en 

was zeilmaker. Het echtpaar verbleef 

mogelijk de eerste twee jaar na hun 

huwelijk in Staveren, waar Anne bij één 

van de twee zeilmakerijen gewerkt kan hebben. In Woudsend werden hun twee kinderen gedoopt: 

Wieger in 1786 en Popkje in 1788. Daarna verdwijnt Anne uit de archieven. In werkelijkheid verliet 

hij zijn gezin en was hij spoorloos. Maanden later ontving zijn vrouw een eerste brief uit Frankrijk. 

Anne beschreef het stadje Gravelines, waar hij op dat moment woonde, hopende dat zijn vrouw 

achter hem aan kwam. Het stadje ligt tussen Duinkerken en Calais. Het was daar rustig en niet 

duur en het leek volgens Anne zelfs op Staveren…. 

Vier dagen nadat hij de brief had verstuurd werd de Bastille in Parijs bestormd, waarmee de Franse 

revolutie een feit was (quatorze juillet 1789). De veranderingen en oplopende spanningen hadden 

gevolgen voor Anne, want hij sloeg op de vlucht. Onderweg naar huis werd hij in Oostende door 

het Franse leger ingehaald. Hij overleed daar, volgens familieoverlevering, op 10 september 1794. 
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In Friesland was inmiddels een langdurig gerechtelijke procedure gestart over de impasse waarin 

zijn achtergebleven vrouw verkeerde. De brief van Anne kwam daarom bij de processtukken in het 

archief van het Hof van Friesland terecht, zodat de inhoud voor ons bewaard is gebleven. 

 

De ontknoping 

Dit familiedrama heeft uiteraard veel spanningen veroorzaakt, dat zijn weerslag had op de families 

Tromp en Visser. Het echtpaar Visser-Tromp gaf daarom in 1791 Luitjen Aedes opdracht hier iets 

mee te doen. 

Hij schilderde de haven van Staveren, waar Anne prettige herinneringen aan had, en bij het huisje 

van de lantaarnopsteker heel duidelijk een man en een vrouw. De man met de verrekijker was 

geen havencherger, maar volgens Joost Visser niemand minder dan de verloren zoon Anne Wie-

gers. Hij kijkt met zijn verrekijker uit naar een toekomst waar het gras groener is dan thuis, terwijl 

zijn vrouw hem de rug toekeert en liever thuis wil blijven en demonstratief de luiken sluit (of juist 

opent). Op het moment dat het paneel werd geschilderd was Anne al twee jaar spoorloos. Mogelijk 

had het afgemeerde tweemastschip ook nog een symbolische betekenis voor de familie. 

 

Nadat de dood van Anne Wiegers bevestigd was en het proces afgesloten kon worden, hertrouwde 

zijn weduwe, Jetske Jelles (van der Zee), op 28 september 1796 in Woudsend met Jan Pieters 

Hemsen. Zij kreeg bij hem nog drie kinderen en overleed in 1826 te Woudsend op 61-jarige leeftijd. 

 

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Joost Visser en geeft een nieuw licht op de 

beschilderde panelen in het Scheepvaartmuseum. Misschien een reden om het bij gelegenheid 

(weer) een keer van dichtbij te bekijken. 

 

 

  

“Arbeid en Moeite”  (later “De Eersteling”) te Ypecolsga  
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Bijlagen: 
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 Hieronder: fragment uit het Jaarboek van het Fries Scheepvaartmuseum 
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Fragment trouwboek Slotermeer (NB: aantekening juli) 
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Fragment trouwboek Woudsend (inschrijving Anne Wijgers en Jetske Jelles) 
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Fragment trouwboek Woudsend (inschrijving Hylke Wiegers Visser en Riemke Lieuwkes) 
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Luitsens Aedes Verwer bij registratie familienaam door ziekte verhinderd 

 

 

Signatuur onder een van de beschilderde panelen 

 

Nadere informatie over de familie 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). 
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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,-. 

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 
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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. 

 

*** 

 


