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DE SCHEEPSTIMMERWERF AAN DE PEKELHARINGHAVEN.

In Medemblik bestaan plannen om te komen tot oprichting van een Historische Scheepstimmerwerf. 
Dit was mede aanleiding voor mij om onderzoek te doen naar de laatste in bedrijf zijnde particulier 
scheepstimmerwerf in Medemblik. Temeer, daar ik wist. dat de vroegere eigenaren van die werf deel 
uitmaakten van mijn voorgeslacht.
En als je dan begint met onderzoek, is het net een legpuzzel, waarvan je al wel wat stukjes hebt, 
maar de juiste voorstelling ontbreekt. Je probeert dan de ontbrekende stukjes te vinden en die goed 
in te passen. En langzamerhand ontstaat dan toch een beeld van hoe het was en gaan vooral de 
mensen, die erbij betrokken waren je boeien.

In de “Grote Kerk” in Hoorn, op het Kerkplein, werden lang geleden 2 mannen begraven.
De één onder grafnummer 50 en de ander onder grafnummer 55. Hoewel de nummers 50 - 55 dicht 
bij elkaar liggen, hebben die beide mannen elkaar niet gekend. Het tijdsverschil van begraven was 82 
jaren.
De nakomelingen van deze mannen speelden een belangrijke rol in de scheepstimmerwerf aan de 
Pekelharinghaven. De één heette Claes Aryaansz., geb. 25-03-1688, overl. 03-04-1726. Zijn graf
nummer was 50. De andere was Reinier Tinkelenberg, geb. 19-03-1761, overl. 04-03-1808. Zijn graf
nummer was 55.

Ik neem U nu mee naar de Oosterpoort in Medemblik. Daar staat een huis te koop. Het staat precies 
tussen 2 percelen, die eigendom zijn van de weduwnaar Pieter Kok en zijn zoon Pieter. Geen wonder 
dus, dat zij dit huis graag zouden willen bezitten. Zij worden eigenaar voor ƒ 300,--.
Drie jaar later, in 1808, is Pieter Kok Sr. Overleden.

We lezen in het oud rechtelijk archief van Medemblik:
April 1808. Pieter Kok Jr. , meerderjarige zoon van Pieter Kok Sr., de heeren Jan Ger-

denier en Jacob Oly, in qualiteit als Regenten van ‘t Weeshuys dezer stad, Douwe 
Kieft en Jan Cornsz. Smit als door Heeren Weesmeesteren, alhier, aangesteld, 
Voogden van de minderjarige kinderen en als tezamen erfgenamen van genoem
de, wijlen Pieter Kok Sr., dewelke bekenden in publiek verzorgt te hebben en 
mitsdien in volle eigendom te cederen - en transporteren -
Een timmerwerf - en grond vandien met alle deszelfs vaste - en losse gereed
schappen, ingevolge inventaris daarvan, zijnde gelegen binnen deze stad op de 
Ent van de Pekelharingstraat, belend met stadsgrond ten Oosten en ten Westen

- voor een somma van achthonderd vijf en twintig guldens - .

Kopers zijn; Pieter Koop en Abraham Schram 1/3 deel 
Jan Vos en Jan Vroon 1/3 deel
en Jan Lastdrager C.s. 1/3 deel.

Een jaar later, 22 zomermaand 1809, kopen de voornoemde heren van de erven Pieter Spaander, in 
leven oud-burgemeester, voor ƒ 720,-- een pakhuis en erf genaamd “De Eikelboom”, Pekelharing 
straat wijk 2, nr. 102, belend stadstimmerschuur O. en P. Haremaker
Je vraagt je dan af: Wie waren deze 5 mannen en waarom kochten zij, twee als kompaan en één als 
individu, deze timmerwerf en pakhuis “De Eikelboom”.
Van de 2 eerstgenoemden vond ik slechts, dat zij koopman waren. Van de andere kompanen, Jan 
Vos en Jan Vroon, weet ik iets meer.
Jan Vos was koopman en grutter. Hij woonde aan de Nieuwstraat. Hij bezat verschillende huizen, 
pakhuizen en stal met rijtuigen en paarden. Een maand, nadat hij mede-eigenaar werd van de tim
merwerf, kocht hij een grofsmederij op de hoek van de Hogesteeg voor ƒ 700,--.
Jan Vroon was in 1808 43 jaar. Zijn beroep was molenmakersbaas van de Vier Noorder Koggen.
En dan de laatst genoemde eigenaar van de timmerwerf en pakhuis “De Eikelboom”: Jan Lastdrager.

In mijn inleiding noemde ik U reeds Claes Aryaansz., die in de “Grote Kerk” in Hoorn begraven werd. 
Een kleinzoon van hem was ook een Claas. Claas Lastdrager, geboren in Hoorn op 17-01-1749. Hij 
was scheepstimmerman en ongetwijfeld een bekwaam vakman en ook een goed bestuurder. In 1786 
werd hij zelfs benoemd als Hoofd van het Scheepstimmergilde in Hoorn. Hij was getrouwd met Trijn
tje Ouwerkerk.
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Dit gezin kreeg 5 kinderen; Grietje geb. Hoorn 1774,
Ariën 1776,
Neltje 1781,
Jan “ 1786,
Willem 1788.

Toen in 1808 de timmerwerf gekocht werd, woonden de 2 meisjes al in Medemblik. Zij waren hier ge
trouwd. Grietje met Laurens Hemming, een sergeant van de Marine en Neltje met Roelof Bruin, op
zichter bij de Vier Noorder Koggen. Ariën was al vóór 1800 in Hoorn getrouwd met Trijntje Snijhorst. 
Jan trouwde in 1807 in Hoorn met Catharina de Jong(h) en Willem trouwde in 1809 in Hoorn met Be- 
rendina Laarhoven.

De Lastdragers waren geen onbekenden in Medemblik, gezien de huwelijken van de beide zusters. 
En vader Claas was ook zeker goed bekend bij de Medemblikker kooplieden. Hij heeft deze onge
twijfeld wel warm gemaakt om financieel mee te doen in de koop van de timmerwerf.
Toch waren zijn voorzichtig. Zij leenden het geld niet, nee, zij werden mede-eigenaar. Temeer daar 
Jan Lastdrager pas 22 jaar oud was.

De 3 broers verhuizen naar Medemblik. Zij gaan wonen om en bij de timmerwerf. Ariën en Jan aan 
de Pekelharinghaven en Willem later vlakbij het Oudevaartsgat. Ze zijn alle drie, net als hun vader, 
scheepstimmerman.
In Medemblik wordt Jan de directeur. De werf floreert! Ze breidt uit met huizen, pakhuizen en lood
sen. Het hart van de werf is pakhuis-loods “De Eikelboom”. Het is één en al bedrijvigheid, daar op de 
timmerwerf. En wat te denken van het spelen en ruziën van de 14 kinderen van de 3 broers op en om 
de werf.

De Pekelharinghaven

Maar we verlaten nu de werf.
Laten de mannen maar hellingen, timmeren, zagen en schaven, breeuwen en teren. Wij laten de kin
deren maar bij hun spel.
Wij gaan de stad uit, het land uit; de grens over naar Duitsland. Naar de stad Kassei.
Daar werd op 29 november 1728 gedoopt Theophilus Dünckelberg. Als jonge man trok hij, zoals ve
len, naar Hoorn. Hij meldde zich aan bij de Heeren 17 van de Kamer van de Verenigde Oostindische 
Compagnie.
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Hij werd geplaatst op een V.O.C. schip als assistent van de onderofficier-schutter. Soldaat dus. Na 
een reis naar “de Oost” keerde hij behouden terug in Hoorn. Hij bleef toen in Hoorn en werkte wellicht 
in één van de pakhuizen van de V.O.C.. En als spoedig werd zijn naam verhollandst in Tinkelenberg. 
In 1760 trouwde hij een Hoorns meisje: Anna Catharina Wilhelmina Mulder. Uit dit huwelijk werd ge
boren Reinier. Het is dan 19 maart 1761.
Als Reinier 8 jaar oud is, overlijdt zijn vader op 41-jarige leeftijd. Zij wonen nu met hun beidjes in hun 
huisje; moeder en zoon. Moeder zal wel als dienstbode of naaister gewerkt hebben en Reinier gaat 
naar school.
Als jongen zal zijn vader hem, op een zondagse wandeling langs de Hoornse havens, vast wel vol 
trots verteld hebben van zijn reis naar “de Oost”. En misschien ook wel met een beetje weemoed.
En als Reinier een jongeman geworden is en hij een oud V.O.C. schip ziet, dat afgedankt en ontta
keld in de Grashaven ligt, denkt hij aan zijn overleden vader, die eens op zo’n schip voer naar dat 
verre land.

Wanneer zijn moeder hertrouwt, besluit Reinier het huis uit te gaan. Hij vindt een kosthuis bij Cees 
van Riel in de Paardensteeg. Cees en zijn vrouw hebben geen kinderen. Cees van Riel is een kleine 
koopman. Hij koopt bij de grote Hoornse kaasexporteurs de Edammers op, die niet geschikt zijn voor 
export; een knijper, een pisser, een bolle of een kaas, die aangevreten is door een muis. Ziedaar de 
handel van Van Riel.
Met zijn handwagen vervoert hij die kazen naar zijn pakhuisje, naast zijn huis. Aan de verschillende 
kaasventers uit Hoorn en omstreken verkoopt hij deze “gebrek” kazen.

De eerste najaarsstorm jaagt deze avond door de verlaten straten en stegen van Hoorn. Reinier heeft 
zijn duffelse jekker aangetrokken en gaat over de Italiaanse zeedijk naar de haven. In de luwte van 
de Hoofdtoren luistert hij naar het stukslaan van de golven tegen de kademuur.
Wanneer hij weer op huis aangaat, maakt hij een ommetjes. Hij loopt de Veermanskade af, de op
haalbrug over naar de Doelenkade en is dan bij de Grashaven. Bij het oude V.O.C. schip blijft hij on
willekeurig een poosje in gedachten stilstaan. En toen is hij aan boord geklommen en vindt op de 
kampanje de kapiteinshui nog redelijk intact. Hij is daar lang gebleven, die avond.
Die nacht, in het ijzeren ledikant onder het onbeschoten pannendak, kan hij de slaap niet direct vat
ten, maar als hij dan eindelijk toch in slaap valt, droomt ie van het schip en is hij de kapitein.
Het laat hem niet los, ook de komende dagen niet.

Door de verlaten Hoornse straten ratelt de handwagen van Van Riel. Nee, zwaar duwen hoeft Reinier 
niet. ‘t Mocht wat; een tafel, een paar stoeien, een olielamp en nog wat kleingoed, gekocht bij een op
koper. Als de laatste stoel de hut is binnengebracht, grijnst Reinier en mompelt: “Ziezo, ik zit”.

Op een zondagmiddag, op de Rode Steen, zag hij haar voor het eerst. En later nog eens. En toen is 
hij haar zomaar achterna gelopen en heeft bedeesd gevraagd of hij haar een eindje vergezellen 
mocht. Nou, een klein eindje mocht wel.
Nadien ontmoeten zij elkaar regelmatig. En eens op een avond heeft hij haar verteld van het schip en 
heeft hij haar mee aan boord genomen naar zijn hut. Die avond heeft zij gefluisterd: “O, Reinier, wat 
romantisch”.

En nu zitten zij er weer, ieder aan een kant van de tafel bij het schijnsel van de olielamp. En er is 
zorg en angst.
Geertruida Gerarda, zo heet het meisje. Zij is de dochter van de overleden Regent Diederik Ennema. 
in leven was hij postmeester, regent van het Weeshuis en Schepen van de stad Hoorn. En hij was 
rijk.

En nu is er zorg, nu is er angst.
Geertruida verwacht een kind.

Het veroorzaakte opzien in kringen van de Hoornse Regentenfamilies. Want stel je voor: de dochter 
van Diederik Ennema moet trouwen met een gewone burgerjongen.

Op 13 februari 1786 werden door notaris Pereboom in Hoorn de volgende huwelijkse voorwaarden 
vastgelegd:
1. Er is in het huwelijk geen enkele gemeenschap van goederen.
2. In het huwelijk blijft de man uitgesloten van toekomstige winst, verlies en erfenissen van de 

vrouw.
3. Wat de bruid in het huwelijk meeneemt, blijft van haar.
4. De bruid is niet aansprakelijk voor schulden, die de bruidegom voor het huwelijk gemaakt heeft.
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Drie dagen later gaan ze in ondertrouw. Het huwelijk vindt plaats op 5 maart 1786 ten huize van de 
bruid, bevestigd door de Hoogschout.
De acte werd ondertekend door alle aanwezigen, uitgezonderd Catharina Mulder, die een kruisje zet
te. Zij heeft nooit schrijven geleerd.

Het werd een jongen: Diederik Theophilus, genoemd naar de beide overleden grootvaders. Hij werd- 
geboren 30 mei 1786. Geertruida is dan pas 20 jaar en Reinier 25. Mede door toedoen van Geertrui- 
da en haar familie en relaties, komt Reinier toch aardig goed terecht. Hij werd Postmeester en later 
portier van het Hoofd en Sluiswachter. Hij woonde toen in de Hoofdtoren.
Hun huwelijk werd gezegend met nog 9 kinderen.
En dan de tragiek van dit gezin. Op 4 maart 1808 overlijdt Reinier. 47 jaar oud, en 3 dagen later zijn 
vrouw Geertruida Gerarda, 42 jaar oud. Hun jongste kind is dan nog maar 4 jaar. Zij werd geboren in 
de Hoofdtoren en overleed een jaar na het overlijden van haar ouders.
Reinier en Geertruida werden begraven in de Grote Kerk, onder grafnr. 55.
De namen van 6 van hun kinderen vinden we in het archief van het Protestant Burgerweeshuis in 
Hoorn, ook die van het 6e kind: Theophilus Jacobus, geboren op 17-08-1796.

Op het Vooreiland in Medemblik woonde sinds 1798 Jan Cornelisz. Smit. Hij was mr. smid en ge
trouwd met Maartje Bos. Maartje Bos overleed en Jan Smit hertrouwde met Geertruida Kraaykamp; 
Hij brengt in; smederij wijk 2 nr. 140 en tuin wijk 2 nr, 139 en schuithuis wijk 2 nr. 101.
Op 5 juni 1823 overleed Jan Smit en bleef Geertruida achter met 3 jonge kinderen. Ze neemt een 
kostganger in huis en misschien raadt U het ai: Theophilus Jacobus Tinkelenberg.

Het was op 12 maart 1825, dat Geertruida Kraaykamp een huwelijkscontract sloot met haar kostgan
ger Theophilus Jacobus Tinkelenberg. grofsmid. Jan Corsz. Smit zal als smid wel regelmatig gewerkt 
hebben op de scheepstimmerwerf van de Lastdragers en Theophilus eveneens.
Op 12 december 1840 was hij, mede met Jan Lastdrager, taxateur op het smakschip “Catharina”, dat 
met averij in de Medemblikker haven lag.

Wij zijn dus helemaal weer terug in Medemblik.
De 14 spelende en ruziënde kinderen van de 3 broers Lastdrager zijn inmiddels groot geworden en de 
meesten getrouwd.
Van deze 14 kinderen waren er 4 van Ariën, 3 jongens en 1 meisje;

7 van Jan, 4 jongens en 3 meisjes en 
3 van Willem, 2 jongens en 1 meisje.

De oudste zoon van Jan (de directeur) heette Simon, geb. 13 october 1809. In Medemblik trouwde hij 
op 12 october 1834 een niet-geboren Medemblikker meisje; Margaretha Magdalena Domin. Haar va
der was een luitenant: Leonard Domin. Ze woonde aan de Nieuwstraat.
Haar moeder heette Johanna Smit, een dochter van Jan Smit Claasz., mr. Brood- en Koekbakker van 
het Weidje (misschien familie van Jan Cornsz., de smid?).
Als getuige bij dit huwelijk van Simon en Margaretha was ook Theophilus Jacobus Tinkelenberg.

Op een zonnige zomerochtend van het jaar 1833 rijdt Gerrit Schaap, de koetsier uit de Bangert, zijn 
koetsje de Pekelharingstraat in . Zijn passagiers, vader Jan en zijn zoon Simon Lastdrager, staan al 
gereed voor de reis. Het wordt een lange reis. Einddoel is het Nieuwediep in Den Helder. Zij hebben 
vernomen dat daar aan de Binnenhaven een scheepswerf te koop is en er mogelijkheid bestaat om 
van de Domeinen enige percelen grond naast die werf te pachten voor eventuele uitbreiding.
En Simon, die bij zijn vader op de werf werkte, wil vooruit. Hij ziet aan het Nieuwediep een betere 
toekomst.
Immers, na het gereedkomen van het Noordhollandskanaal in 1824, verloor Medemblik steeds meer 
van zijn betekenis.
De vrachtvaarders uit Amsterdam verkozen de vaart door het Noordhollands kanaal naar de rede van 
Texel boven die over de vaak onstuimige Zuiderzee. En toen dan ook in 1828 de Rijksmagazijnen 
aan de Westerhaven naar Den Helder verplaatst werden, werd het stil in de Medemblikker havens.

De timmerwerf aan de Pekelharinghaven ondervond ook de weerslag hiervan. Het onderhoud aan de 
haven nam af, de haven verzandde. In october 1842 besloot het College van B&W om dwars door de 
haven een dam te slaan. Het oostelijke gedeelte werd daarna uitgebaggerd en de specie in het Wes
telijke deel gedeponeerd (zie artikel “Een nieuw Medemblikker scharre-zootje” van drs. Brieffies).
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Simon Lastdrager verhuisde, samen met zijn broer Klaas, naar het Nieuwediep. En ook oom Ariën 
vertrok naar Den Helder. Ondertussen gingen de werkzaamheden op de werf in Medemblik gewoon 
door.

En hoe verging het Theophilus Jacobus Tinkelenberg verder?
Wel, hij is vader geworden van:
1. Willem geboren 16-12-1825;
2. Joan Hendrik geboren 07-03-1828, overleden 12-04-1828;
3. Geertruida Gerarda geboren 23-07-1829, overleden 08-08-1833;
4. Jacobus Theophilus geboren 14-03-1831.

En in de smederij zal hij wel goed zijn brood hebben verdiend. Hij kocht in 1842 van zijn buurman 
diens huis en stal. Voor ƒ 325,--.

De werf in Den Helder werd een succes. De Lastdragers besloten dan ook om hun werf in Medemblik 
te verkopen. En dan in de winter van 1849 ging de scheepstimmerwerf over in andere handen.

Oud rechtelijk archief.
Deel 10, nr. 95.
Januari 1849 Simon Lastdrager, scheepsbouwer Nieuwediep,

namens Catharina de Jong, weduwe van Jan Lastdrager;
Aafje Lastdrager, gehuwd met Laas Jelgertsma, apotheker Nieuwediep; 
Catharina Lastdrager, gehuwd met Jacob Goedkoop, Koopvaardijkapitein 
Nieuwediep;
Klaas Lastdrager, koopman in ijzerwaren;
Jan Lastdrager, scheepstimmerman Enkhuizen.
Dirk Lastdrager, scheepstimmerman Medemblik.

Veilen: (bij opbod en afslag):

1. Een in volle werking zijnde scheepstimmerwerf met hellingen en sleden, kanthelling met kettingen 
enz. Pekelharinghaven kad. A 707.

2. Woonhuis tuin, koepel wijk 2, nr. 104, A 714-715-716.
3. Twee loodsen of bergplaatsen, A710-711-712-713.
4. Huis, gedeelte van de voormalige stadstimmerschuur, A709.
5. Huis, erf wzijde van nr. 2, wijk 2 nr. 105, A717.
6. Huis, erfw zijde van nr. 2, wijk 2 nr. 105a, A718 en deel A717.
7. Boomgaard Pekelharinghaven A723-724-726. 1335.
8. Huis. erfwijk2 nr. 110, A727-728.
9. Weiland en bouwland, A729-730. 1252.

Nr. 1 ƒ 780,-
Nr. 2 ƒ 610,-
Nr. 3 ƒ 330,-
Nr. 4 ƒ 230,-
Nr. 5 ƒ 224,-
Nr. 6 ƒ 202,-
Nr. 7 ƒ 425,-
Nr. 8 ƒ 420,-
Nr. 9 ƒ 300,-

opgehouden } in massa ƒ 1.722,-- aan Theophilus Jacobus Tinkelenberg mr. 
idem } smid en Willem Tinkelenberg, zonder beroep, 
idem } 

opgehouden.
aan Klaas Krap, boekdrukkersbediende Medemblik. 
idem.
aan Jacob Geusebroek, schilder Medemblik t.b.v. Dirk Pool, koopman, 
opgehouden, later aan Nicolaas Vlaming, timmerman en Gerrit Aartman, bakker, 
opgehouden, later aan Nicolaas Vlaming, timmerman.

Theophilus Jacobus Tinkelenberg en zijn zoon Willem zijn nu eigenaar van de scheepstimmerwerf. 
Willem trouwde op 18-04-1850 een Medemblikker meisje: Evere Meijer, geb. Medemblik 18-01-1831, 
dochter van Cornelis Meijer en Trijntje Masereeuw.
Willem werd, net als zijn vader, scheepsbouwer, grof- en hoefsmid. Toen zijn vader in 1851 de 2 hui
zen, die Klaas Krap op de veiling van 1849 kocht (Pekelharinghaven 105 en 105a), was Willem er 
vast ook bij. Klaas Krap had een strop van ƒ 126,-. Voor ƒ 300,- werd Theophilus eigenaar.

In 1853 kocht hij van Willem Lastdrager het huis Oudevaartsgat wijk 2 nr. 87 A 693 en grond achter 
pakhuis “Koningsbergen” A695 voor ƒ 125,-.
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02-07-1853 notulen Raad van Medemblik, waarin Theophilus Jacobus Tinkelenberg vrijdom
van havengeld vraagt voor de schepen, die aan zijn werf komen om gerepareerd 
te worden.

30-12-1854 verzoek aan de Raad om de scheepshelling aan de openbare weg te mogen 
verleggen.

Notarieel archief 17-09-1855 werd opgericht de fa. Tinkelenberg en zonen,
Medemblik II dl. 19 vennootschap tot het uitoefenen van scheeps-
nr. 131 timmerwerken te Medemblik.

Vennoten: Theophilus Jacobus Tinkelenberg;
Willem Tinkelenberg en 
Jacobus Theophilus Tinkelenberg.

Vader Theophilus is dan 59 jaar oud, zoon Willem 30 en zoon Jacobus Theophilus 24 jaar.
De werf kreeg als naam “de Hoop”.

Jacobus Theophilus trouwde ook een Medemblikker meisje op 12-08-1855, Antje Wijn Witlok, geb. 
14-07-1831. Zij was de dochter van Pieter Witlok, raadslid, en Guurtje Wijn. Nog geen 6 maanden na 
hun huwelijk overleed Antje. Het was op 26-01-1856.
Op 7 februari 1856 vond inventarisatie plaats i.v.m. het overlijden van Antje Wijn Witlok en op 14 
maart 1856 taxatie vaste goederen en gereedschappen van de timmerwerf.
Jacobus Theophilus hertrouwde op 10-10-1858 in Medemblik met Maartje Kaan, geb. Wieringerwaard 
op 13-12-1828, broodbakster, wonende Zijpe, weduwe van Cornelis Bakker. Zij had één kind.

Uit het huwelijk van Willem Tinkelenberg en Evere Meijer werden geboren in Medemblik:
Theophilus Jacobus
Trijntje
Cornelis
Geertruida
Geertruida
Johanna
Jacobus Theophilus 
Jacobus Theophilus

23- 01-1851;
22-01-1852;
24- 06-1854;
09- 03-1856, overleden 15-10-1857;
04- 03-1858;
05- 08-1860;
10- 11-1862, overleden 21-11-1863; 
04-09-1864.

De vennootschap heeft niet lang bestaan. Het werk op de werf nam af. En waarschijnlijk hebben de 
vennoten gezien, dat de werf van de Lastdragers in Den Helder volop werk had. Ze besluiten de ven
nootschap te ontbinden. En weer werd er veiling gehouden aan de Pekelharinghaven. Het is dan 19 
december 1861.

Not. Archief dl. 31 nr. 165 Veiling voor ontbonden vennootschap Tinkelenberg
Medemblik en Zonen te Medemblik van:

1. Woonhuis, erf en tuin Vooreiland wijk 2 nr. 136a A760;
2. Huis en erf Oudevaartsgat wijk 2 nr. 87 A693.
3. Weiland er achter wijk 2 nr. 87 A693.
4. Huis en erf Pekelharinghaven wijk 2 nr. 121 A738.

Verkocht:
1. voor ƒ 305,- aan
2. en 3. voor ƒ 200,- aan
3. voor ƒ132,- aan

Cornelis Donker, notaris Benningbroek.
Jan de Boer, koek- en banketbakker.
Dirk de Boer Gerritsz., koopman Medemblik.

03-12-1862
18-03-1863
28-12-1864

23-08-1865

Scheepstimmerwerf “de Hoop”, openbare verkoop van 74 stapels hout. 
Scheepstimmerwerf “de Hoop”, openbare verkoop van 116 stapels hout ƒ 130,65. 
Theophilus Jacobus Tinkelenberg verkoopt aan Joh. Abeln, wagenmakerij, 
Purmerend, de wagenmakerij, woonhuis, stal, erf en tuin Vooreiland wijk 2 
nr. 138 A764 voor ƒ 750,-.
Boelhuis van gereedschap, huisraad, inboedel, hout.

En zoals vóór hen de Lastdragers voorgoed naar Den Helder zijn gegaan, vertrekken ook de beide 
broers naar het Nieuwediep.
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Het betekende tevens het einde van de scheepstimmerwerf “de Hoop” aan de Pekelharinghaven. 
Vader en moeder Tinkelenberg bleven wonen aan het Vooreiland, waar Theophilus overleed op 18- 
12-1868, 72 jaaroud. Daarna kocht zijn weduwe, Geertruida Kraaykamp, een huis aan de Westerha- 
ven, waar zij stierf. Zij werd 82 jaar oud.
Je vraagt je natuurlijk af hoe het verder gegaan is met de broers Tinkelenberg en de Lastdragers, 
daar in Den Helder. Vader Lastdrager, die aanvankelijk in Medemblik was blijven wonen, kwam zelf 
ook naar Den Helder om zijn zoon Simon bij te staan. Hij overleed daar op 63-jarige leeftijd op 08-06- 
1848 en zijn vrouw Catharina de Jong op 29-04-1852, 70 jaar oud.

Uit het huwelijk van Simon Lastdrager en Margaretha Domin werden kinderen geboren. Vermoedelijk 
is Margaretha Domin jong gestoven, want Simon hertrouwde in Den Helder met een 17 jaar jongere 
vrouw; Mathilde Barbara Lelz. Uit dit huwelijk werden ook kinderen geboren.

De werf van Simon Lastdrager heette “de Eikenboom”. Het hart van de werf in Medemblik “de Eikel
boom” heeft wortel geschoten in Den Helder en werd “de Eikenboom”.
Aan de Binnenhaven in Den Helder, vlakbij “de Eikenboom” lag nog een scheepstimmerwerf “de 
Hoop”. Het ging beide werven goed voor de wind.
Simon Lastdrager werd een vermogend man. Dit bleek, toen Simon in 1863, slechts 53 jaar oud, 
overleed.

Aangezien er minderjarige kinderen waren, moest het gehele vermogen worden gerealiseerd en op 
een openbare veiling worden gebracht. De beschrijvingsbiljetten vermelden o.m. de gehele scheeps- 
timmerwerf “de Eikenboom” met inventaris en toebehoren, 10 huizen met erven plus een schoolge
bouw en verschillende aandelen in zeeschepen.
De werf werd gekocht door de inderhaast nieuw opgerichte vennootschap J. Lastdrager en Compag
nie voor ruim ƒ 40.000,--. De naam van de werf werd toen “de Lastdrager”.

En zoals de werf in Medemblik de nadelige gevolgen ondervond van het Noordhollands kanaal, zo 
ook de werven in Den Helder door de aanleg van het Noordzeekanaal.
Terwijl “de Eikenboom” in 1863 ruim ƒ 40.000,- opbracht, werd de vrijwel identieke werf “de Hoop”
7 jaar later verkocht voor ƒ 6.500,-.

Jaren later werd Jacobus Theophilus Tinkelenberg mededirecteur van “de Lastdrager”, samen met 
een broer van Simon Lastdrager, Klaas.
Van Willem Tinkelenberg weet ik niet meer dan dat zijn zoon, ook een Jacobus Theophilus, in 1867 
ingeschreven werd als student wis- en natuurkunde aan de Universiteit in Groningen.

En hoe het verder ging met de beide werven daar in Den-Helder?
Een jongeman uit Urk, Klaas Visser, had in Amsterdam het scheepstimmervak geleerd. Door zuinig 
te leven en flink te sparen, kocht hij (in 1923?) de ietwat verwaarloosde scheepstimmerwerf “de 
Hoop”. Ook zijn broer Willem, ook scheepstimmerman, kwam werken op de werf. Samen werden zij 
ook eigenaar van “de Lastdrager”.
Mede door hun verschillend inzicht en karakter, besloten zij om uiteen te gaan. leder zou zijn eigen 
werf hebben. En toen sprak Klaas de woorden, zoals eens in de oudheid Abraham tot Lot; “Kies jij 
eerst!’ En Willem koos, Het werd de werf van de Lastdragers. Willem legde zich toe op ijzerbouw en 
werd in de volksmond “de ijzeren Visser” genoemd, in tegenstelling tot Klaas, die scheepstimmerman 
bleef en “de houten Visser” werd. Later zijn beide werven één geworden.

Wanneer U nu met de auto Den Helder binnenrijdt, ziet U aan de Binnenhaven scheepswerf Visser. 
En misschien denkt U dan aan de oud-Medemblikker families Lastdrager en Tinkelenberg.

En mijn familierelatie?
Ik ben vernoemd naar mijn grootvader Gerrit Kramer. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Gerrit 
Kramer, die in 1823 trouwde met de enige dochter van Willem Lastdrager - Femmetje -, het meisje 
uit het Oudevaartsgat. En U herinnert zich de “weeskinderen”.
Het 3e weeskind was Joan Hendrik, Hij kwam in Opperdoes terecht. Hij trouwde daar. Een kleindoch
ter van hem was Grietje Tinkelenberg. Zij was mijn overgrootmoeder.

Met dank aan dhr. P.S. Teeling. Veel van de zakelijke gegevens, vermeld in dit artikel, vond ik in de 
fiches, die hij schonk aan onze vereniging.

G. Kramer, Venhuizen.
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