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FROM OOSTERWOLDE TO MAIDENHEAD – 
AND BACK AGAIN 

A brief history of the Brug/Brogge/Brugge 
families of Stellingwerf 

 
By Roger Brugge (r.brugge@reading.ac.uk) 

Introduction 
 
During May-June 2016 my wife, Edwina, and I spent a week in Stellingwerf and surrounding areas, 
researching the origins of the Brugge family. Despite the Dutch surname, it was the first either of us 
had paid more than a fleeting visit to the area – most of my summer holidays (following my father’s 
emigration to England around 1950) having been spent on Schiermonnikoog. One evening we paid 
a visit to HCIJ and it was suggested that I might write an article about the family for Silehammer. 
 
My interest in family history dates back over 30 years, to when one of the cousins (Harm Brugge) 
of my father explored church records in Friesland and produced an outline family tree going back to 
about 1850. More recently I have made contact with Lidy Koopmans-Brugge and Petra Brugman, 
both of whom we met during our stay in Oosterwolde, who have greatly extended our knowledge of 
the history of the family. 
 
The family name Brugge in Friesland (there are others with name in Groningen who probably have 
German ancestry) can be traced back to about 1635 in Oosterwolde, when a man by the name of 
Sijtze was born. He had a son, Agge Sijtsis, who was born in about 1660, was married in 1685 to 
Geertje Harmens and who had four known children. 

 
Marriage record of Agge 
Sijtsis and Geertje Harmens 
in Oosterwolde, 1685. 
 
 
 

These four children were each born in Oosterwolde according to their baptism records (Lutske in 
February 1688, Sijtse on 4 March 1691, Henrijck on 27 September 1695 and Aeltje – who was 
baptised on 16 December 1685). My family is descended from Sijtse – and we currently know 
nothing of the other three family members; can you help with any information about them? 
 
Sijtse and his father were blacksmiths and by 1724, when the eldest daughter (Aaltje) of Sijtse was 

born, Sitjse had moved to Oude 
Berkoop (now called Oldeberkoop). A 
map of the area from 1718 shows a 
small lane named Brug Laan leading to 
a bridge. It appears that the family was 
living next to this bridge over the 
Tsjonger river, acting as tollbridge tax 
collectors. His eldest son, another 
blacksmith, Aage Sijtzes (this was the 
name on his marriage registration) took 
the surname van de Brug on 27 
December 1811. 
 
Map of Oude Berkoop in 1724.   
 

 
 
By 1811 Sietse Ages, the eldest son of Aage Sijtzes was forty years old, and he took the surname 
Brogge. In fact, only Aage Sijtzes used the name ‘van de Brug’, while many of his great 
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grandchildren seemed to use the name ‘Brugge’. How many of these changes were due to illiteracy 
of people in those days, and due to officlals ‘spelling out what they thought they heard said’ is 
unknown. Perhaps it may also have something to do with the Frisian language being overtaken by 
‘Dutch’? 
 
Interestingly, another of the sons of Aage Sijtzes van de Brug shortened his surname to ‘Brug’ – 
and from him, Lambert Brug, are descended a line of the family with the surname Brug. 
 
Beginning with Sijtze in about 1635 as generation 1, my own daughters form part of generation 12 
– and some members of generation 13 have also been identified. So who are these people – and 
what did they do? This article is too short to tell the full family story – that will come in a large 
compilation that I am currently writing. But here are a few ‘family highlights’! 
 
Blacksmiths and carpenters 
 
Many of the early generations feature the occupations of blacksmith and carpenter, showing that 
the Brugge family was heavily involved in aspects of rural life. Possibly this is why for about 200 
years the records show that many family members remained in and around the rural area of 
Stellingwerf. Indeed, even today the region is home to members of the family. 
 
The metal cross 
 

Hendrik Sytzes (generation 6; born 1812 in Steggerda, died in 1841 in 
Steggerda) saw military service with the 18e Afd. Infanterie (1830-
1831). Upon his arrival at the Corps, Hendrik’s height was 1 ell (1 m), 6 
palms (60 cm), 9 duims (9 cm) and 3 strepen (3 mm) – or 169.3 cm. 
Hendrik fought in the so-called ‘Ten Day Campaign’, 2-12 August 1831, 
a campaign commissioned by King William 1 to put down the Belgian 
uprising. The Dutch army, headed by the Dutch princes, invaded 
Belgium and defeated a makeshift Belgian force near Hasselt and 
Leuven. Only the appearance of a French army under Marshal Gérard 
caused the Dutch to stop their advance. While the victorious initial 

campaign gave the Dutch an advantageous position in subsequent negotiations, the Dutch were 
compelled to agree to an indefinite armistice, although they continued to hold the citadel in Antwerp 
and occasionally bombarded the city until French forces forced them out in December 1832. 
William I would refuse to recognize a Belgian state until April 1839, when he had to yield under 
pressure by the Treaty of London. All the men who had participated in the ten day campaign were 
later awarded with the "metal cross". 
 
High mortality rates 
 
Age Sytzes Brogge (generation 6; born 1800 in Oldeberkoop, died 1874 in  Steggerda) worked as 
a labourer. Times must have been hard – he and his wife Annigjen (Antje) Jans Slootstra were 
married on 13 May 1825 in Weststellingwerf and by August 1848 had produced 10 children. Of the 
ten children, five died before their parents and four of these died younger than five years of age. At 
no time were more than five children alive at once. In the same generation Wemmegje Brug was 
born on 1804 in Oldeberkoop and died on 25 February 1839 in Oldeberkoop. She and her husband 
Jan Klazes Buitenga had five children. None of the children attained their 21st birthday and three 
died before their mother Wemmegje, who herself died aged 34. 
 
A schoolteacher and author 
 
Not all the early members of the family worked in the countryside. Steffen Lamberts Brug 
(generation 6; born 1807 in Oldeberkoop, died 1884 in Vrijhoeven Cappel) was a schoolteacher by 
occupation. He and his wife, Cornelia Pieters van der Meulen, had 10 children. Steffen was also 
known at times by the surname van de Brug. In 1863 three of the children died within a period of 
two months - in 1863 there was an outbreak of typhoid in Leeuwarden (Friesland); maybe this 
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affected the family? 
 
From http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_0296.php we find that 
Steffen was the firstly the headmaster in Koudum (borough of Hemelumer-Oldephaert) from 1840 
in Harlingen, where he was appointed also as teacher of mathematics at the Latin School in 1853. 
He was one of the few 'first-rangers’ from the time of the School Act of 1806, and was generally 
praised for his ability. He wrote several books and textbooks for different subjects of primary 
education, opportunity and letters ' poems for youth ' commemorating New Year's Day, prescription 
days etc. 
 
Too short for the army? 
 
Douwe Brugge (generation 8, born on 1868 in Elsloo, died in 1923 in Oosterbeek) was too short for 
the army. The website militieregistrers.nl tells us that military service ("dienstplicht") was introduced 
to the Netherlands in 1811. Until the French occupation, the army consisted of foreigners, vagrants 
and adventurers. Volunteers alone were not enough to meet the needs of the National Guard, so a 
draft was instituted. Every male citizen had to register once they reached the age of 19. Each had 
to sign up for the lottery in the province where his parents resided. A province was divided into 
militia districts of about 100,000 residents, which were then placed in ten regions. Draws took place 
according to region. Someone whose draw was selected could ask for an exemption. For example, 
exemptions could be granted to someone who was too short (less than 1.55 metres), had a 
physical defect, or who had one or more brothers already serving. Page 1 of Douwe’s registration 
form says he is blind, but that the military will investigate this. Page 2 tells us that he is free from 
the duty to serve in the army, because he was too short. 
 
A mathematical seaman 
 
Both Pieter Steffens Brug (generation 7; born 1839 in Koudum, Harlingen, died 1923 in Ginneken 
en Bavel) and his wife, Cornelia Christina Maria Oxenaar were teachers at the Maritime School 
Schiermonnikoog when they married. He was teaching mathematics and seamanship. The 
Schiermonnikoog Maritime Academy was founded in 1872 on the island. A lot of islanders went to 
this school and became captain or mate in the merchant navy. They settled in the large port cities, 
close to their work. The islander population therefore decreased from 1,000 to 600 people. The 
naval school was closed in 1934. On 29 December 1877 the Algemeen Handelsblad noted that 
Pieter Brug was a ‘teacher-director’. It added: In four years, Mr. Brug has already trained 24 
students successfully and none of them failed. Schiermonnikoog highly regrets, therefore, that the 
Director will next January leave the island, to accept the same position (as director of teaching) in 

the Zeemanhuis (in 
Amsterdam). 
 
Entomologist 
 
Professor Steffen Lambert 
Brug (generation 8, born 
in Leeuwarden on 29 July 
1879, died 31 December 
1946). He was the son of 
Frederik Willem Brug and 
Jacoba van der Meulen, 
was born. He became a 
doctor, health officer, 
director of a military 
medical laboratory, 
director of the medical 
laboratory at the 
Department of Health in 
Batavia, and professor of 
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tropical health education at the University of Amsterdam (1935-1946). He was awarded the gold 
medal of the Queen Wilhelmina Foundation (1933), was an officer in the Order of Orange-Nassau. 
For a complete obituary see: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1947100500001a.pdf.  
 
His name lives on in Brugia malayi, a nematode (roundworm), one of the three causative agents of 
lymphatic filariasis in humans. Lymphatic filariasis, also known as elephantiasis, is a condition 
characterized by swelling of the lower limbs. B. malayi is transmitted by mosquitoes and is 
restricted to South and South East Asia. It is one of the tropical diseases targeted for elimination by 
the year 2020 by the World Health Organization, which has spurred vaccine and drug 
development, as well as new methods of vector control. The life cycle of the nematode can be seen 
in this figure, taken from http://www.cdc.gov/parasites/lymphaticfilariasis/biology_b_malayi.html. 
 
Café/bar owner and bakers 
 
Lambert Brugge (generation 8, 1868-1938) had a varied career. In his early adult life, after being 
released from the army in 1895, he was a dyer before becoming a painter and, later, a bar/cafe 
owner with a licence to sell alcohol and coffee in Heerenveen. A view of his café can be seen at 
http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/2016-01-10-21-03-49/foto-s-met-een-verhaal/8-cat-
fotosmet-een-verhaal/108-hip-78 - the article suggests that the presence of his café/bar and the 

(sometimes) drunken clientele that left the establishment led 
to the building across the street having the warning sign 
"Forbidden watering place" placed on the door! 
 
A more sedate and ‘homely’ contribution to local society is 
shown by the webpages of Petra Brugman at 
http://indebakkerij.nl/algemeen/. The ‘Brugge’ bakery was 
begun by Lambert Brugge (generation 8, 1864-1927), and 
continued by his son Klaas (generation 9, 1891-1968). The 
family tradition was continued by grandson Pieter (generation 
10, 1920-1972 – see the photograph). His brother Lambert 
(generation 10, 1918-2002) was also a baker – but he moved 
out of Friesland and began his own bakery in Zaandam. 
Later, his granddaughter, Petra Brugman, followed in the 
family footsteps and still works in the baking business today. 
 
 
  
 
Emigration 

 
My own father, Nicolaas Brugge (generation 10), was born in Dokkum in 1927 and moved to 
England after the Second World War. He married my mother (who was of Irish descent) and later 
became a British citizen. However, I have no record of any other family members who emigrated 
and made a permanent home in their new country; maybe there are some citizens of the USA with 
connections to the family? 
 
Do you have any information? 
 
If any of these stories form part of your family tree, or if you have any information about the families 
Brugge, Brogge or Brug, then I would be interested to hear from you. I have much more information 
about the family than can possibly be shown in an article such as this – but I am happy to share it 
with other family history enthusiasts. 
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VAN OOSTERWOLD NAAR MAIDENHEAD – 
EN TERUG 

 
Door Roger Brugge (r.brugge@reading.ac.uk) 

Invoering 
 
In mei-juni 2016 mijn vrouw, Edwina, en ik brachten een week in Stellingwerf en de omliggende 
gebieden, onderzoek naar de oorsprong van het gezin Brugge. Ondanks de Nederlandse 
achternaam, het was de eerste ofwel van ons had meer betaald dan een vluchtig bezoek aan het 
gebied - de meeste van mijn zomervakantie (na de emigratie van mijn vader in Engeland rond 
1950) te zijn besteed aan Schiermonnikoog. Eén avond hebben we een bezoek aan HCIJ en werd 
gesuggereerd dat ik een artikel over de familie voor Silehammer zou kunnen schrijven. 
 
Mijn interesse in familiegeschiedenis dateert van meer dan 30 jaar, wanneer een van de neven 
(Harm Brugge) van mijn vader onderzocht kerk records in Friesland en produceerde een schets 
stamboom teruggaat tot ongeveer 1850. Meer recent heb ik in contact met Lidy Koopmans-Brugge 
en Petra Brugman, die beiden ontmoetten we tijdens ons verblijf in Oosterwolde, die sterk onze 
kennis van de geschiedenis van de familie hebben uitgebreid. 
 
De familienaam Brugge in Friesland (er zijn anderen met naam in Groningen, die waarschijnlijk 
Duitse afkomst) kan terug tot ongeveer 1635 in Oosterwolde, worden getraceerd toen een man met 
de naam van Sijtze is geboren. Hij had een zoon, Agge Sijtsis, die werd geboren in ongeveer 1660, 
trouwde in 1685 met Geertje Harmens, en die had vier kinderen bekend. 
 

 
 Huwelijk record van Agge 
Sijtsis en Geertje Harmens in 
Oosterwold 1685. 
 
 
 

Deze vier kinderen werden elk geboren in Oosterwolde op basis van hun doop-records (Lutske in 
februari 1688, Sijtse op 4 maart 1691, Henrijck op 27 september 1695 en Aeltje - die is gedoopt op 
16 december 1685). Mijn familie stamt af van Sijtse - en we weten nog niets van de drie andere 
familieleden; kan u helpen met alle informatie over hen? 
 
Sijtse en zijn vader waren smeden en 1724, toen de oudste dochter (Aaltje) van Sijtse werd 

geboren, had Sitjse naar Oude Berkoop 
(tegenwoordig Oldeberkoop) verplaatst. 
Een kaart van het gebied uit 1718 toont 
een kleine lane genaamd Brug Laan 
leidt tot een brug. Het lijkt erop dat de 
familie naast leefden deze brug over de 
rivier Tsjonger, als Tollbridge tollenaars. 
Zijn oudste zoon, een smid, Aage 
Sijtzes (dit was de naam op zijn 
huwelijk registratie) nam de achternaam 
van de Brug op 27 december 1811. 
 
Kaart van Oude Berkoop in 1724.   
 
 

 
Door 1811 Sietse Ages, de oudste zoon van Aage Sijtzes was veertig jaar oud, en hij nam de 
achternaam Brogge. In feite zijn alleen Aage Sijtzes gebruikte de naam 'van de Brug', terwijl veel 
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van zijn achterkleinkinderen leek de naam 'Brugge' te gebruiken. Hoeveel van deze veranderingen 
waren te wijten aan analfabetisme van de mensen in die tijd, en als gevolg van officlals 'spelling 
van wat zij dachten dat ze hoorden zeiden' is onbekend. Misschien kan het ook iets te maken met 
de Friese taal wordt ingehaald door de 'Nederlandse' hebben? 
 
Interessant is dat een van de zonen van Aage Sijtzes van de Brug ingekort zijn achternaam op 
'Brug' - en van hem, Lambert Brug, afstammen van een regel van de familie met de achternaam 
Brug. 
 
Beginnend met Sijtze ongeveer 1635 in opwekkings 1, mijn dochters behoren tot generatie 12 - en 
enkele leden van generatie 13 zijn ook geïdentificeerd. Dus wie zijn deze mensen - en wat deden 
ze? Dit artikel is te kort om de volledige familie verhaal - dat in een groot compilatie die ik 
momenteel aan het schrijven ben zal komen. Maar hier zijn een paar 'familie hoogtepunten'! 
 
Smit en timmerman 
 
Veel van de vroege generaties zijn voorzien van de beroepen van de smid en timmerman, waaruit 
blijkt dat de familie Brugge was sterk betrokken bij aspecten van het leven op het platteland. 
Mogelijk is dit de reden waarom voor ongeveer 200 jaar de gegevens blijkt dat veel familieleden 
bleef in en rond het landelijk gebied van Stellingwerf. Sterker nog, zelfs vandaag de dag de regio is 
de thuisbasis van de leden van de familie. 
 
De metalen kruis 
 

Hendrik Sytzes Brogge (generatie 6, geboren 1812 in Steggerda, 
overleed in 1841 in Steggerda) zag militaire dienst bij de 18e Afd. 
Infanterie (1830-1831). Bij zijn aankomst in het korps, de hoogte 
Hendrik was 1 el (1 m), 6 palmen (60 cm), 9 duims (9 cm) en 3 strepen 
(3 mm) - of 169,3 cm. Hendrik vocht in de zogenaamde 'Tiendaagse 
Veldtocht', 2-12 augustus 1831 een campagne in opdracht van Koning 
Willem 1 de Belgische opstand neer te zetten. Het Nederlandse leger, 
onder leiding van de Nederlandse vorsten, binnengevallen België en 
versloeg een geïmproviseerde Belgische kracht in de buurt van Hasselt 
en Leuven. Alleen het uiterlijk van een Franse leger onder maarschalk 

Gérard de oorzaak van de Nederlanders om hun opmars te stoppen. Terwijl de zegevierende 
eerste campagne gaf de Nederlanders een voordelige positie in de daaropvolgende 
onderhandelingen, de Nederlanders werden gedwongen in te stemmen met een onbepaalde 
wapenstilstand, maar ze bleef de citadel in Antwerpen te houden en af en toe gebombardeerd de 
stad tot Franse troepen dwong hen in december 1832. William ik zou weigeren een Belgische staat 
te erkennen tot april 1839, toen hij onder druk toe te geven door het Verdrag van Londen. Alle 
mannen die hadden deelgenomen aan de tiendaagse veldtocht werden later bekroond met de 
"metalen kruis". 
 
Hoge sterfte 
 
Age Sytzes Brogge (generatie 6; geboren 1800 in Oldeberkoop, overleden 1874 in Steggerda) 
werkte als arbeider. Times moet hard zijn geweest - hij en zijn vrouw Annigjen (Antje) Jans 
Slootstra trouwden op 13 mei 1825 in Weststellingwerf en in augustus 1848 had 10 kinderen 
geproduceerd. Van de tien kinderen, vijf stierven voor hun ouders en vier van deze stierven jonger 
dan vijf jaar. Op geen enkel moment waren er meer dan vijf kinderen leeft in een keer. In dezelfde 
generatie werd Wemmegje Brug geboren op 1804 in Oldeberkoop en overleed op 25 februari 1839 
in Oldeberkoop. Zij en haar man Jan Klazes Buitenga hadden vijf kinderen. Geen van de kinderen 
bereikt hun 21ste verjaardag en drie stierven voor hun moeder Wemmegje, die zelf overleed 34 
jaar oud. 
 
Een onderwijzer en schrijver 
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Niet alle de vroege leden van de familie werkte in het platteland. Steffen Lamberts Brug (generatie 
6; geboren 1807 in Oldeberkoop, overleden 1884 in Vrijhoeven Cappel) was een onderwijzer van 
beroep. Hij en zijn vrouw, Cornelia Pieters van der Meulen, had 10 kinderen. Steffen werd ook 
soms bekend onder de achternaam van de Brug. In 1863 drie van de kinderen stierf binnen een 
periode van twee maanden - in 1863 was er een uitbraak van tyfus in Leeuwarden (Friesland); 
misschien beïnvloed dit de familie? 
 
Van http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_0296.php zien we dat 
Steffen het in de eerste plaats het schoolhoofd in Koudum (deelgemeente van Hemelumer - 
Oldephaert) was eerst hoofdonderwijzer te Koudum (gem. Hemelumer-Oldephaert) en sedert 1840 
te Harlingen, waar hij in 1853 tevens tot onderwijzer in de wiskunde aan de latijnsche school werd 
benoemd. Hij was een van de weinige 'eerste-rangers ' uit de tijd van de schoolwet  van 1806, en 
werd over het algemeen geprezen om zijn vermogen. Hij schreef een aantal lees- en leerboeken 
voor de verschillende vakken van het lager onderwijs, gelegenheidsbrieven en ‘gedichtjes voor de 
jeugd’ ter gedenking van nieuwjaars-, verjaringsdagen enz. 
 
Te kort voor het leger? 
 
Douwe Brugge (8 generatie, geboren op 1868 in Elsloo, overleed in 1923 in Oosterbeek) was te 
kort voor het leger. De website militieregistrers.nl vertelt ons dat de militaire dienst ("dienstplicht") 
geïntroduceerd in Nederland in 1811. Tot aan de Franse bezetting, het leger bestond uit 
buitenlanders, zwervers en avonturiers. Vrijwilligers alleen waren niet genoeg om de behoeften van 
de Nationale Garde te voldoen, zodat een ontwerp werd ingesteld. Iedere mannelijke burger moest 
registreren zodra zij de leeftijd van 19 bereikt Elk moest melden voor de loterij in de provincie waar 
zijn ouders woonde. Een provincie was onderverdeeld in districten militie van ongeveer 100.000 
inwoners, die vervolgens in tien regio's werden geplaatst. Tekent vond plaats volgens de regio. 
Iemand wiens loting werd geselecteerd zou kunnen vragen voor een ontheffing. Zo kunnen 
afwijkingen worden toegekend aan iemand die te kort (minder dan 1,55 meter) was, had een 
lichamelijke afwijking, of van wie één of meer broers al dienen. Pagina 1 van Douwe's 
inschrijfformulier zegt dat hij is blind, maar dat het leger deze zal onderzoeken. Page 2 vertelt ons 
dat hij vrij is van de plicht om te dienen in het leger, omdat zijn lengte te kort is. 
 
Een wiskundig zeeman 
 
Pieter Steffens Brug (generatie 7, geboren 1839 in Koudum, Harlingen, overleden 1923 in 
Ginneken en Bavel) an als zijn vrouw, Cornelia Christina Maria Oxenaar waren docenten aan de 
Maritieme School Schiermonnikoog toen ze trouwden Hij leerde wiskunde en zeemanschap De  
Schiermonnikoog Zeevaartschool werd opgericht in 1872 op het eiland. veel eilandbewoners 
gingen naar deze school en werd kapitein of stuurman in de koopvaardij. Ze vestigden zich in de 
grote havensteden, dicht bij hun werk. de eilander bevolking dan ook gedaald van 1.000 tot. 600 
personen het marine- school werd gesloten in 1934. Op 29 december 1877 het Algemeen 
Handelsblad merkte op dat Pieter Brug was een 'Leeraar-directeur’ Zij voegde daaraan toe: in vier 
jaar tijd heeft de heer Brug al getraind 24 studenten met succes en geen van hen mislukt. 
Schiermonnikoog zeer betreurt dan ook dat de directeur zal in januari volgend jaar het eiland 
verlaten, naar dezelfde positie (als directeur van het onderwijs) in de Zeemanhuis (in Amsterdam) 
te accepteren. 
 
Entomoloog 
 
Professor Steffen Lambert Brug (8 generatie, geboren in Leeuwarden op 29 juli 1879, overleden 31 
december 1946). Hij was de zoon van Frederik Willem Brug en Jacoba van der Meulen, geboren. 
Hij werd een arts, gezondheid officer, directeur van een militair medisch laboratorium, directeur van 
de medische laboratorium van het ministerie van Volksgezondheid in Batavia, en hoogleraar 
tropische gezondheidsvoorlichting aan de Universiteit van Amsterdam (1935-1946). Hij werd 
bekroond met de gouden medaille van de Koningin Wilhelmina Foundation (1933), was een officier 
in de Orde van Oranje-Nassau. Voor een complete doodsbrief zie: 
https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1947100500001a.pdf  
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Zijn naam leeft voort in 
Brugia malayi, een 
nematode (rondworm), 
één van de drie 
verwekkers van 
lymfatische filariasis in 
mensen. Lymfatische 
filariasis, ook wel bekend 
als elephantiasis, is een 
aandoening die wordt 
gekenmerkt door zwelling 
van de onderste 
ledematen. B. malayi 
wordt overgebracht door 
muggen en is beperkt tot 
Zuid- en Zuidoost-Azië. 
Het is een van de 
tropische ziekten gericht 
op de eliminatie van het 
jaar 2020 door de World 
Health Organization, welk 
vaccin en de ontwikkeling 
van geneesmiddelen, 
alsmede nieuwe 
methoden voor vector 

controle heeft aangezet. De levenscyclus van de nematode te zien in deze figuur, uit 
http://www.cdc.gov/parasites/lymphaticfilariasis/biology_b_malayi.html. 
 
Café/bar eigenaar en bakkers 
 
Lambert Brugge (generatie 8, 1868-1938) had een gevarieerde carrière. In het begin van zijn 
volwassen leven, na zijn vrijlating uit het leger in 1895, was hij een verver voordat hij een schilder 
en, later, een bar/cafe eigenaar met een vergunning om alcohol en koffie te verkopen in 
Heerenveen. Een weergave van zijn café is te zien op 
http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/2016-01-10-21-03-49/foto-s-met-een-verhaal/8-cat-

fotosmet-een-verhaal / 108 - hip - 78 - het artikel suggereert 
dat de aanwezigheid van zijn café / bar en de (soms) dronken 
klantenkring die de inrichting links leidde tot het gebouw aan 
de overkant van de straat met de waarschuwing ' Verboden 
waterplaats " geplaatst op de deur ! 
 
Een meer bezadigde en ' huiselijke ' bijdrage aan de lokale 
samenleving blijkt uit de webpagina's van Petra Brugman op 
http://indebakkerij.nl/algemeen/. De 'Brugge' bakkerij werd 
begonnen door Lambert Brugge (generatie 8, 1864-1927), en 
voortgezet door zijn zoon Klaas (generatie 9, 1891-1968). De 
familie traditie werd voortgezet door de kleinzoon van Pieter 
(generatie 10, 1920-1972 - zie de foto). Zijn broer Lambert 
(generatie 10, 1918-2002) was ook een bakker - maar hij 
verhuisd van Friesland en begon zijn eigen bakkerij in 
Zaandam. Later, zijn kleindochter, Petra Brugman, volgde in 
de voetsporen familie en nog steeds werkt in de bakkerij 
bedrijfsleven vandaag de dag. 
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Emigratie 
 
Mijn eigen vader, Nicolaas Brugge (generatie 10) , werd geboren in Dokkum in 1927 en verhuisde 
naar Engeland na de Tweede Wereldoorlog. Hij trouwde met mijn moeder (die was van Ierse 
afkomst) en later werd een Brits staatsburger. Ik heb echter geen verslag van enige andere 
familieleden die geëmigreerd en een permanente thuis in hun nieuwe land; misschien zijn er 
sommige burgers van de VS met verbindingen naar de familie ? 
 
Heeft u informative? 
 
Als een van deze verhalen maken deel uit van uw stamboom, of als u alle informatie over de 
families Brugge, Brogge of Brug, dan zou ik graag van u te horen zijn. Ik heb veel meer informatie 
over de familie dan kan mogelijk worden weergegeven in een artikel als deze - maar ik ben blij om 
het te delen met andere familiegeschiedenis liefhebbers. 
 
 
 
 
 
 
 


