
Dag Johan, 
 
Volgens mij bestaat het huis dat Klaas Johannes van Hout in Sneek kocht, niet meer. 
 
1. In de advertentie die je meestuurde staat het huis in eigen gebruik is geweest bij F. Wilhelmy. 
 
2. Fokke Gerrits Wilhelmy is geboren op 4 juni 1836 te Bergum en overleden op 1 december 1896 te 
Sneek. 
Hij was toen weduwnaar van Grietje Bokma. Zij is een zuster van Elisabeth en Helena Bokma die in de 
verkoopakte worden genoemd. 
Fokke is een broer van Petrus Adrianus en Horatius Wilhelmy. 
Het moet dus wel kloppen dat hij woonde in het huis dat dat Klaas Johannes van Hout koopt. 
 
3. Fokke Wilhelmy overlijdt kort voor de verkoop van zijn pand in een huis genummerd Wijk 8 nr. 3. 
Zie overlijdensadvertentie:

 
 
4. In de klapper op het bevolkingsregister 1906-1921 van de gemeente Sneek zijn met potlood bij de 
wijken en de nummers, de nieuwe namen en de nieuwe huisnummers geschreven.  
Wij 8.3 is daar Waterpoortsgracht 20 geworden: 

 



5. Waterpoortsgracht 20 bestaat niet meer. 
Het stond links van het witte pand met het trapje ervoor, dat nog wel bestaat: 
https://www.google.nl/maps/place/Waterpoortsgracht+32,+8601+EM+Sneek/@53.0299454,5.6585
081,3a,90y,66.81h,98.13t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBjMIhG16-
VLuLusTI_eG6A!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DBjMIhG16-
VLuLusTI_eG6A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w
%3D86%26h%3D86%26yaw%3D82.83379%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5
!3m4!1s0x47c8f1cff5a9481b:0x9328d2425a86f8!8m2!3d53.0299636!4d5.6585647?hl=nl 
 
6. Echter: ik denk dat de nummering na 1921 is gewijzigd. 
De Waterpoort had in de periode 1906-1921 nummer 26 
Op de nrs 24 en 23 woonden de families Beekhuis en Hesselink. 
Tegenwoordig zijn dit de nummers 38 en 37 
 
Als je dan verder terugtelt krijg je het volgende rijtje: 
Het huidige nummer 38 was 24 
Het huidige nummer 37 was 23 
Het huidige nummer 36 was 22 
Het huidige nummer 35 was 21 
Het huidige nummer 34 was 20 
 
Dit rijtje klopt wel, want dan was het huidige nr 32/33 toen 19. 
Dat is het witte pand met het trapje ervoor. 
Oude Snekers noemen dat nog steeds het pand van Krook. 
In 1906-1921 woonde daar ook al een Krook. 
Nr 34 is het rode pand rechts van Krook, het staat op de hoek. 
 
Ik ga ervan uit dat 8.3 = nr 20 (1906-1921) = nr 34 (anno 2019) en dat Klaas Johannes van Hout daar 
heeft gewoond. 
 
Ik stuur twee oude foto’s van het pand mee. 
Op de foto van 1902 is het pand nog niet te zien. Er staan op die plek nog twee rijen kleine huisjes – 
het zgn. Mollemaklooster. Ze zijn in 1906 afgebroken. 
Daarna moet wat nu nr. 34 is gebouwd zijn. 
 
7. Over het pand van Tichelaar dat Klaas Johannes van hout in 1902 koopt weet ik niets. Zonder wijk- 
en huisnr. zou ik niet weten hoe ik het moet vinden.  
 
8. K.J. van Hout was voogd van het OBW van 1912-1919. 
Zie foto. 
 
Ik hoop dat ik je hier enigszins mee heb geholpen. 
Veel succes met je verdere speurtocht. Je hebt een leuk onderwerp te pakken. 
 
Hartelijke groeten, Alice Booij. 
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