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Johannes Bartholdi Nauta 
Geboren te IJlst 30 nov 1837 en overleden 9 mei 1907 te Sneek in het Antonius ziekenhuis. 
Gehuwd met Sjoerdtje Cornelis Lanting, geboren te IJlst 28 januari 1842 en overleden te IJlst 11 
augustus 1910 
 
Kinderen 
Pietje geb. te IJlst 15 september 1866 
Cornelis geb. te IJlst 25 januari 1868 
Geertje geb. te IJlst 22 augustus 1871 
Johanna Maria Fredelina geb. te IJlst 
Gelkjen geb. te IJlst 
Alida geb. te IJlst 
Elbrig geb. te IJlst overl. te IJlst 
Abraham geb. te IJlst 
 
Vader was in zijn jonge jaren opgeleid voor mast- en blokmaker. Na hun huwelijk hebben onze ouders 
eerst een jaar in IJlst gewoond en zijn toen naar pikpolle verhuisd, welke zaak vader van om Gerben 
overnam. Hij heeft de zaak zeer uitgebreid door handel in Zweedsche teer, koolteer en verven, 
scheepsartikelen, pekstokerij, olie enz.  
(De eerste beginner dier zaak moet een zekere Weerstra geweest zijn die een soort koolpek uit koolteer 
stookte op zeer primitieve wijze naar ik meen wel eens gehoord te hebben door de brand er in te steken. 
Een zoon van deze Weerstra is nog eenige tijd reiziger of verkooper als agent voor vader geweest en 
misschien de Weerstra zelf ook wel. Het stooken van die pek geschiedde tusschen IJlst en Jutrijp bij de 
zoogenaamde Zoutpotten, vermoedelijk wel om de sterke rook of lucht. Ook moet men het wel op het 
polletje (Freulepolle) ongeveer achter het gemeentehuis te IJlst over de dijkgracht liggende gedaan 
hebben.) 
 In het begin van mijn vader werkten zij des zomers van ’s-morgens 4 uur tot ’s-avonds 8 uur, 
vermoedelijk met 4 a 5 kortere of langere rustpoozen (2 x ca ¼ uur 1 x ½ a ¾ uur en 1 x 1 a 1¼ uur) Dat 
men ’s-morgens om 4 uur begon heeft slechts even geduurd. De dag werd toen ‘zomers van 5 uur v.m. 
tot 8 uur n.m later tot 7 uur n.m. Als de dagen korter werden ging het van licht tot donker en enkele 
wintermaanden bij lamplicht tot 8 uur. 
 In het begin van hun huwelijk werkte vader wel ’s winters des avonds in de huiskamer (Staafjes 
voor kleine pikvaatjes klaar maken) Ook ging hij wel voor zaken op reis doch daar de reisgelegenheden 
nog slecht waren moest hij veel loopen. Zoo is hij eens in één van Meppel naar IJlst geloopen over 
Heerenveen en Akkrum. Dit kwam omdat hij ’s nachts met de omnibus om 12 uur van Meppel naar 
Heerenveen had willen gaan, doch omdat het zwaar onweerde zag hij daarvan af. Toen ging hij den 
volgenden dag maar te voet. 
 Op hun trouwdag kreeg vader zijn eerste last (10 tonnen) Archangelpek thuis. Dit was een 
bezwaar want het moest over 3 maanden betaald worden. 
 
 Vader was Gereformeerd doch had geen belijdenis gedaan. Hij is enige jaren als Anti 
Revolutionair lid van de gemeenteraad van IJlst geweest. Hij ging met de doleantie mee. Moeder was 
belijdend lid der ned. Herv. Kerk en ging niet met de doleantie mee. Moeder was milddadig van karakter 
en mocht gaarne wat weggeven. 
 
Vader was sterk van gestel. In het laatst van zijn leven kreeg hij last van het wateren en is te Sneek in 
het St. Antoniusziekenhuis overleden des 9 mei 1907 na een operatie (aan de blaas?) Hij werd des 13 
mei te IJlst begraven. 
 
Moeder was minder sterk van gestel. Zij had wel dikwijls pijn in de maagstreek later galstenen. Zij is des 
11 Augustus 1910 te IJlst overleden. Zij werd te IJlst begraven. 
 
Onze ouders hebben ons een Christelijke opvoeding gegeven. Wij moesten van jongsaf naar de 
Christelijke school, waartoe God de gelegenheid toen reeds in IJlst had gegeven. Ook moesten wij 
meestal geregeld naar de kerk. 


