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Bestuur per 31.12.2009:
De heer drs.A.Westers, voorzitter
De heer A.Schrik, secretaris
De heer H.J.Lesterhuis, penningmeester
Mevrouw J.G.Hoiting-Schreuder
De heer H.H.Meijerink
Mevrouw F.Olsder-Bueving
De heer K.Weerts
De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de 
heer H.A.Hachmer, conservator van het Veenkoloniaal 
Museum te Veendam

Vrijwilligers per 31.12.2009:
De heer A.Westers, conservator
Mevrouw J.Abbring-Allemekinders
Mevrouw A.O.W.Bruggemann-Groen
De heer B.G.Bügel
De heer H.Davids
Mevrouw A.Davids-Martens
Mevrouw H.Eerkens-Veldkamp
Mevrouw M.Haayer-Fens
De heer H.A.Hachmer
Mevrouw G.G.Heckman
Mevrouw J.Heeres-De Jong
De heer J.Hulsebos
Mevrouw G.H.Kiewiet-Bruggemann
Mevrouw A.Lesterhuis-Tunteler
De heer H.H.Meijerink
De heer E.Nederhoed
De heer G.Reins
De heer A.Schrik
De heer J.Schrik
Mevrouw M.Schrik-Draisma
De heer M.Smit
Mevrouw G.Tiktak-Steen
Mevrouw I.Timmer-De Vries
De heer W.Verhagen
Mevrouw J.Verhagen-Ottevanger
Mevrouw A.de Vries-Smit
De heer C.Wassenaar
De heer K.Weerts

Het Kapiteinshuis Pekela zal in het seizoen 2010 geopend
zijn van 13 april t/m 17 september, iedere dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 14-17 uur  Bovendien op de eerste 
zondag van de maand: 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 
5 september. Het museum zal ook geopend zijn op 10 en 11 
april  (landelijk  Museum Weekend), 12 juni (Schutsemarkt), 
11 september (Open Monumentendag), 2 en 3 oktober Dag 
van de Regio, 27 – 30 december (Kerstvakantie) 14-17 uur.
Voor wijzigingen openingstijden raadpleeg website 
www.kapiteinshuis. nl

Entree € 2 p.p., groepen van 12 of meer p. € 1,50 p.p., 
kinderen: t/m 5 j. gratis, 6-12 j. € 0,50 p.p.
Aanmelding als donateur (minimum  € 12) is mogelijk per
telefoon: 0597-645235 (Lesterhuis), of schriftelijk: 
Stichting Westers, Albatrosstraat B 72, 9663 PR Nieuwe Pekela.
Bankrekening Stichting Westers (museum, collectie), 
Nieuwe Pekela, 947768955.
Bankrekening Stichting Kapiteinshuis Pekela  (pand, 
monument), Nieuwe Pekela 874866537.
Controle financiële administratie: Accountantskantoor Pors R.A.,
Veendam

Colofon
uitgave Kapiteinshuis Pekela/Stichting Westers
Ds.S.Tjadenstraat C 95/96, 9663 RD Nieuwe Pekela
Vormgeving en druk: Staal Prepress, Veendam
Ontwerp logo Kapiteinshuis: Th.Zwinderman, Nieuwe Pekela

Afbeelding op het omslag: 
Een foto van de fatale brand 
van de Zeldenrust, zoals die op 
11 november 1938 werd 
afgedrukt in het tijdschrift 
‘Het Noorden in Woord en Beeld’.
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Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht maal, één

keer samen met de vrijwilligers. Ter afsluiting  van het sei-

zoen werd door de gezamenlijke vrijwilligers op 

2 oktober een zeer geslaagd tegenbezoek gebracht aan het

museum ’t Steenhuus te Niebert, waarvan de mede wer -

kersalop18aprilhetKapiteinshuisPekelahaddenbezocht. 

Op 15 maart overleed plotseling de zeer gewaardeerde

vrijwilliger Andries Heeres. Zijn vrouw, Janke Heeres-De

Jong, heeft zijn plaats binnen de vrijwilligers groep inge-

nomen.

Hoofdzakelijk door overlijden vielen zeven donateurs af,

acht nieuwe meldden zich aan, zodat het aantal donateurs

nagenoeg gelijk bleef en per 31 december van het ver-

slagjaar 132 bedroeg.

Het aantal bezoekers beliep 664, fors minder dan in het 

voorgaande jaar, toen 1158 bezoekers een kijkje kwamen

nemen. De terugval is wel voornamelijk te wijten aan een

teruglopend groepsbezoek en aan het feit, dat het

Kapiteinshuis dit jaar niet voor openstelling tijdens de al-

tijd zo druk bezochte Rabobankdag was uitgenodigd. Wel

werd ook dit jaar door verschillende families (Drenth,

Grave, Kooistra, Kuiper) voor hun reünie een bezoek aan

het Pekelder museum in hun programma opgenomen.

Collega’s van de andere maritieme musea in de provincie

Groningen, verenigd in het GROMO, kwamen pools-

hoogte nemen, evenals het provinciaal bestuur van

Vrouwen van Nu en leden van de Prot. Chr. Ouderen

Bond, afd. Pekela.

Het bestuur van de Stichting Het Nederlands Museum -

register heeft bij schrijven van 18 december 2009 bericht

dat, conform het advies van de landelijke adviescommis-

sie voor museumregistratie, voortzetting van de in 2004

gerealiseerde opname van het Kapiteinshuis Pekela in het

museumregister is goedgekeurd. 

Zowel de Stichting Westers als de Stichting Kapiteins -

huis Pekela zijn per 1 januari 2008 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in,

dat  een donateur giften van de inkomstenbelasting (bin-

nen daarvoor geldende regels) kan aftrekken.en dat de

ontvangende culturele instelling geen schenkingsrecht

hoeft af te dragen.

Geschonken en gelegateerde bedragen komen dus in hun

geheel ten goede van genoemde stichtingen. Zie voor

meerdere informatie:  www.cultuurmecenaat.nl.

De bij de jongste restauratie opnieuw geschilderde voor-

gevel werd ontsierd door vochtvlekken, veroorzaakt door

algengroei op de stenen. Na verwijdering van de verflaag

en het impregneren van de muur werd een meer passen-

de, donkerbruine muurverf aangebracht. 

De video-presentatie werd vervangen door een aange-

paste en uitgebreide DVD-opname , verzorgd door het

Winschoter Stadsjournaal  (camera Frits Knaapen en

Peter Drent, voice over Marleen Smit, montage Peter

Drent).

Wij zijn de heer B.D. Poppen te Uithuizen zeer erkente-

lijk dat hij zijn artikel ‘Het molenaarsgeslacht Koster te

Pekela en zijn molens’, gepubliceerd in de Zelfzwichter
2009/3, in sterk uitgebreide vorm voor publicatie in dit

jaarverslag beschikbaar heeft willen stellen. 

Samen met het artikel ‘Het molenaarsgeslacht Klatter te

Oude Pekela’, verschenen in het Jaarverslag 2007, geeft

het hier volgende artikel een overzicht van in Oude en

Nieuwe Pekela eens aanwezige korenmolens en hun

 eigenaars.
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Grote bolvormige ketel van gebruineerd koper. 

Op het hengsel gegraveerd de initialen G.B.E. 

(= Gerrit Berends Ebling, 1852-O.Pekela-1932)

Gladde, gespikkelde schelp

Peluwovertrek van blauw geruit katoen

schenkingen familie Ebling

Binoculaire Nederlandse nachtkijker, gedeeltelijk zwart

gelakt geel metaal

Nest van vier Rigase napjes, diam. 6, 8, 9,5 en 11 cm

Rigase nap gedecoreerd met vlammotief, diam.: 22 cm

idem met ruitmotief op bodem, diam.: 14 cm

idem met ruitmotief en sjabloon-rozet op bodem, diam.: 27

cm

Rigase beker, h. 9 cm

Rigase lepel, l. 18 cm 

Alles afkomstig van Johannes Henderikus Gerhardus

Nagel (N.Pekela 1842-Groningen 1920), schipper van de

schoener Tobina Helena

schenkingen de heer F.Nagel, Groningen

Rigase nap waarvan decoratie is afgewreven, diam.: 38 cm

Houten schaal, verm. Nederland, diam.: 30,5 cm

schenking de heer D.Tiktak, Nieuwe Pekela

Trommel voor scheepspapieren, rood gelakt met verguld

opschrift: ‘Amicitia E.H. de Groot N.Pekela’. H. 22 cm

Eertwijn Hendriks de Groot was 1865-1871 kapitein/ 

eigenaar van de schoenerbrik Amicitia (219 ton, geb. 

Nieuwendam 1847)

Nederlandsche Concordantie des bijbels, van Trommius. 

Bij restauratie april 1999 toegevoegd foto van E.H. de

Groot, 80 j. 2 mnd., genomen 16 oktober 1921

Uitg. Gorinchem, J.van Hoeve Jr

Bijbel, 5 dln. Door F.P.L.G. van Lingen naar het hoog -

duitsch van K. Aug. Dächsel 1869. 

Uitg. Amsterdam, H. de Hoogh & Co en A. van Oostezegel

Krant De Standaard, afl. 30 december 1936. In rubriek

‘Uut Grönnigen’ verslag over bedrijven in Oude en Nieu-

we Pekela, o.a. nikkelfabriek Fa. C. Kuiper & Zonen en

kledingmagazijn Fa  H. de Vries 

schenkingen de heer H.E.Kuiper, Zaandam

Cijferschrift t.b.v. het maken van een bestek, van januari

1956-mei 1957 bijgehouden door A. de Zeeuw, stuurman

op Tjitjalenka en Tjibodas van de Kon. Java-China Pakket-

vaartlijnen, later werkzaam bij loodswezen te Rotterdam

en Delfzijl

schenking de heer A. de Zeeuw, Delfzijl

Ovaal metalen theeblad, beschilderd met polychrome bloe-

men tegen rood fond. Diam.: 67 × 52 cm.

Rusland, Jostovo, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw

Jacob Spin

scheepsportret van het driemast volschip Maria 

600 ton, geb. op werf  St.Jago te Amsterdam in 1839,

 ingeschreven bij zeemanscollege Zeemanshoop te

 Amsterdam onder nr.169. Onderschrift : ‘Maria kapitn.

H.D.van Wijk vertrekkende van de Rheede van Batavia

1843’.

Hendrik Deddes van Wijk (1807-N.Pekela-1867) was

1842-1843 kapitein van de Maria. Hij vertrok 20.9.1842

uit Amsterdam naar Batavia en was 9.7.1843 al weer terug

Aquarel, 52 × 67 cm, gesign. l.o. J. Spin 1843

schenking de heer en mevrouw Rittersma-Mul, Steenwijk

Journaal van het kofschip Anna Hendrika,  kapitein Jan

Berends Ebling (1842-O.Pekela-1918), gehouden door

zijn negen jaar jongere broer, stuurman Gerrit B.Ebling

(1852-O.Pekela-1932), op vier reizen naar Riga in 1874-

1875 om houten hoepels en balken te halen. Met haven-

journalen van Schiedam 29.2.1874, Riga 19.4.1874,

Schiedam 27.5.1874, Riga 5.7.1874, Harlingen 22.8.1874, 

Riga 14.9.1874, Amsterdam 27.4.1875, Riga 15.5.1875

Idem gehouden op twee reizen naar Oostzee 1875-1876

Idem gehouden op twee reizen naar Oostzee 1877-1878

Met haven-journalen van Rotterdam 16.7.1877, 

Riga 25.8.1877, Alkmaar 13.3.1878, Riga 20.4.1878

Grote kom van Chinees Imari-porselein, met polychrome, 

florale decoratie in velden, 18e eeuw

Diam.: 30 cm

Bonbonnière in de vorm van een vrucht met op het deksel

in reliëf een groen takje, gemerkt Riga, S .T. Kuznetsov

(directeur porseleinfabriek 1854-1864). Meegebracht door

Berend G. Ebling, van 1852-1869 schipper van de schoe-

nerkof Anna Hendrika

Twee koppen en schotels van Russisch porselein met

decor van gouden guirlandes, gemerkt Riga, Sidor

T.Kuznetsov

Behorend bij servies SW 2006-15

Theepot, melkkan en suikerpot van Engels aardewerk, be-

dekt met zilverluster, Tyneside (Newcastle, Sunderland)

1e helft 19e eeuw

Rond dekseldoosje van Japans porselein, eind 19e begin

20e eeuw

Twee porseleinen kommen met polychroom, gedrukt

 chinoiseriedecor.

Diam. 19,5 cm

Gebakschaal met bloemdecor, Duits porselein ca 1900.

Diam. 29 cm

Gebakschaal op voet met bloemdecor, Duits porselein,

gem. PLB, ca 1900, Diam. 25 cm

Theelichtje van opengewerkt tin

Schenkingen en aankopen
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Beeldje van polychroom beschilderd Engels aardewerk,

voorstellende koningin Victoria ten voeten uit, gekleed in

met hermelijnbont afgezette mantel. H. 16 cm

Staffordshire, ca 1860

schenkingen Shell Vrijwilligers Pensioenfonds, door be-
middeling van de heer W. Verhagen, Zuidbroek, oud-me-
dewerker van Shell

Chocoladekan van verm. Duits porselein, met goud -

decoratie.

Aan de ene zijde opschrift ‘Vijf en twintig jarige Huwe-

lijks vereeniging van G.W.Pott en G.A.Pott, Oude Pekela, 

den 29 Mei 1887’; aan de andere zijde ‘Ter Herinnering

van R.A.Pott en E.H.Goeman te Winschoterzijl en

H.H.Pott te Nieuwe Statenzijl’. H. 23 cm

Gerhardus Willems Pott, houtkoper en landbouwer te

Oude Pekela (1824-1891), weduwnaar van Marta Hei-

broek, hertrouwde op 30 mei 1862 met Grietje Abels

Pot(t) (Winschoterzijl 1837 - O.Pekela 1921),weduwe van

koopman Fokko de Wiljes 

De schenkers waren haar broer, Roelf Abels Pot(t), 

landbouwer te Winschoterzijl, zijn vrouw, Ettje Hesses

Goeman, en hun zoon Hendrik Harmannus Pot, sluiswach-

ter te Nieuwe Statenzijl

schenking de heer D. Pott Hofstede, Oostkapelle

· Ronde, witte soepterrine met deksel en losse onderschotel

H. 31 cm, diam. schotel 31 cm. Gemerkt ‘Société Cérami-

que Maestricht’

· Bedlaken met ingezette baan ‘Goeden Nacht’

schenkingen Abel en Hilly Wieske, Nieuwe Pekela

Kamerpot met deksel met verdiept liggende knop

Wit geglazuurd aardewerk, diam. 21,5 cm

Gemerkt ‘Société Céramique Maestricht. Made in Holland’

schenking mevrouw G. Hoiting-Schreuder, Nieuwe Pekela

Groot en klein flesje Catz-Elixer, flesje Rode Pommeranz,

flesje Agostura

schenking de heer D. Kuil, Ten Boer

Rok van donker- en lichtblauw, wit en oranje getreepte

vijfschacht. 

De boord afgezet met blauwgeruit katoen. De zoom voor-

zien van twee oprijgen en een groen stootbandje. L. 83 cm

schenking N.N.

Van der Veen’s Adresboek voor oostelijk Groningen
Jaargang 1922-1923

schenkingmevrouwA.E.Schuring-Havinga,NieuwePekela

· Programma Bevrijdingsfeesten N.Pekela 30-31 aug. en 

1 sept. 1945

· Foto’s personeel Tricotagefabriek A.Westers & Zn 

1934-1935

· 5 foto’s dames en leider F.Polak, g..v. Hercules,

N.Pekela 1934, 1936, 1939

· Foto Vrijzinnig Hervormd kerkkoor uit N.Pekela in 

Paterswolde, aug. 1934

· Gedrukt ‘kuslied’, uitg. T.Mulder A zn, Oude Pekela

· Twee plakboeken evenementen Nieuwe Pekela sinds 1945

legaat mevrouw G.Schreuder-Meijering, Nieuwe Pekela

· Mededeelingenblad Gemeente Nieuwe-Pekela no. 1-7

(compleet) 7 mei-20 juli 1945

· Logboek Chr. Jongensclub Excelsior, N.Pekela 

febr.- 22 nov. 1956

· Oorlogszakboekje met bijbehorende documenten van

soldaat Geert Jager, geb. N.Pekela 28.4.1920

· Mouwband, oranje-wit-blauw met opschrift ‘Oranje’

· Vaardigheidsdiploma athletiek B door Ned. Chr. Gymn.-

Verbond op 1.10.1949 uitgereikt aan G.Jager, lid D.O.K.

te N.Pekela

· Houten sigarenkistje, deksel met vilt bekleed, 

‘Champ Clark Special’

schenkingen de heer G.Jager, Nieuwe Pekela

Verslag Rijnreis met de Prinses Irene van 27 oktober-1

 november 1969, georganiseerd door de Afdeling Oude en

Nieuwe Pekela van het Nederlandse Rode Kruis, 

samengesteld door mevrouw M.Lesterhuis-Klein

schenking Dr.F.Oppewal, Nieuwe Pekela

· Uitlegging van de wonderbare verschijning van Intje
Janszoon. Door een liefhebber der Waarheid. Druk en

uitg. T.Mulder Azn., Oude-Pekela, z.j.

· Vierzijdig flesje met zwart metalen schroefdeksel. Etiket

Groene Pommeranz. Bitterfabriek, Likeurstokerij, 

Distilleerderij Catz & Zoon van Pekela Holland

schenkingen de heer D.Kuil, Ten Boer

J.Mulder, hoofd eener school te Groningen, Rekenboek
voor kleine kleuters. Methode voor het aanvankelijk
 rekenonderwijs ten dienste der volksschool, nr.3. 

P. Noordhoff, Groningen 1895

schenking N.N.

· J.E.Schröder, Ev. Luth. pred. te Arnhem, Geplant in des
Heeren hof.
Een woord aan de nieuwe leden der gemeente op den dag
hunner bevestiging.

Uitg. Amsterdam, F.W.Egeling. Met opdracht aan 

Klaassien Sprik door Ds. J.H.Bögeholtz, Luthers predikant

te N.Pekela, 7 april 1895.

· Uit hart en mond, Liederenbundel Luth. Jeugdorganisa-

ties in Nederland, 1930

· Dr.Joh.W.Pont, Korte handleiding bij het onderwijs in de
bijbelsche geschiedenis, 4e dr. Uitg. J.H. Knierum, 

Gorinchem 1923

aankoop boekenmarkt Het Tehuis, N.Pekela 18.4.2009

· Groninger Provinciale Courant van zaterdag 11 october

1862, met zeetijdingen

· Bijblad Prov.Groninger Courant van 14 october 1862,

met in uittreksel verslag Ged. Staten vermelding van

 landelijk gezien hoge aantal van 1858-1861 in de provin-

cie Groningen gebouwde zeil schepen

· Goorecht-Oldambt Nieuws- en Advertentieblad van

 zaterdag 19 mei 1900

schenkingen de heer A.Flonk, West-Terschelling

Monsteringen Pekela’s 1816-1914

zowel op fiches als op CD-Rom, gerangschikt op naam

van de kapiteins

schenking Mr. H.van Heuveln, Rhoon



6

Het molenaarsgeslacht Koster te Pekela en zijn molens 
 
De geschiedenis van de molens in de gemeente Pe-

kela is in belangrijke mate door twee molenaarsge-

slachten geschreven en wel de familie Klatter en de 

familie Koster. Beide families waren door huwelijk 

met elkaar verweven. Het geslacht Koster was vanaf 

1784 actief in Nieuwe Pekela. Vanaf 1868 werd hij 

ook eigenaar van een molen te Oude Pekela. Hun 

werkzaamheden duurden voort tot 1968. 

 

De eerste molen te Nieuwe Pekela staat gedateerd op 

28 september 1714, toen Jacob Takens een schrifte-

lijk verzoek indiende voor het bouwen van een 

windkorenmolen aldaar. Die vergunning werd hem 

op 5 november 1714 verleend.
1
  

De molen, een standerdmolen, werd gebouwd op het 

grondgebied van Westerwolde en viel daardoor dan 

ook onder de jurisdictie van dit gewest. 

 

 
 

Afb. 1. In 1736 verscheen de Atlas der Frontieren,  

waarin de molen van Jacob Takens werd opgeno-

men. (RHC Groninger Archieven) 

 

De eerste molen van Koster te Nieuwe Pekela 

In 1784 werden ‘Jan Hindrik Klatter en Geesje 

Harms Koster Ehelieden’ eigenaar van een molen te 

Boven Pekela.
2
  

De molen, waarschijnlijk de opvolger van de molen 

van Jacob Takens, was gelegen op no. 11, noordkant 

en stond ten westen van de kerk. Het was een ko-

renmolen met een vlucht van 73 voet (ca. 22 m) en 

uitgerust met twee paar rogge- en één paar tarweste-

nen.
3
  

Jan Hindriks Klatter was op 21 december 1783 ge-

huwd met Geesje Harms Koster. Geesje hertrouwde 

op 19 december 1790 met Jan Hindriks Koster. Uit 

dit huwelijk werd op 19 maart 1795 Harm Jans Kos-

ter geboren. In 1816 trouwde Geesje met haar derde 

echtgenoot, Jan Boelens; hij staat in 1831 vermeld 

als de eigenaar
4
 en haar zoon Harm Jans Koster was 

de huurder van de molen. Aan Harm Jans werd op 

12 december 1825 door Gedeputeerde Staten van 

Groningen, handelend volgens de Wet op het Ge-

maal van 1822, het alleenrecht op het malen van 

graan in het molenressort Nieuwe Pekela (met uit-

zondering van Stadskanaal) toegekend.
5
  

Na de dood van Geesje Harms Koster, in 1838, werd 

op 9 januari 1839 door Mr. S. Piccardt, notaris te 

Pekela, bekend gemaakt: ‘op verzoek van de kinde-

ren en erven van wijlen J. H. Koster en vrouw, bij 

publieke veiling, op 18 januari te verkopen: een 

welbeklante korenmolen, getekend no. 114, met de 

aanhorige behuizing en schuur, no. 113, staande en 

gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, stadsgrond, 

thans in gebruik bij J. Boelens’.
6
  

De oudste zoon Harm Jans Koster werd de nieuwe 

eigenaar. Na zijn dood in 1854 ging de molen, bij 

een verkoop door de erven in 1859, over op zijn 

zoon Freerk Harms Koster.
7
  

Deze verkocht de wind-, weit- en roggemolen op 28 

mei 1866 aan zijn beide broers Tonnis Harms en 

Hendrik Harms, die eveneens molenaar waren.
8
  

In 1869 nam Tonnis zijn geldelijk aandeel, bedra-

gende fl. 4730,00, en emigreerde naar Amerika 

(Grand Rapids), waardoor Hendrik Harms nu de 

enige eigenaar van de molen was. 
 
Op 6 april 1874 werd de molen door de bliksem ge-

troffen en brandde geheel af. Een bericht in de 

Winschoter Courant van die datum meldde er het 

volgende over: Vanmiddag omstreeks 6 uur ontstaat 

er door het hemelvuur brand in de molen van de 

heer Koster te Nieuwe Pekela. In korte tijd was deze 

koren- en pelmolen met al het aanwezige graan een 

prooi van de vlammen. De molen is dan ook geheel 

afgebrand. Gedurende de gehele namiddag heeft het 

bij tussenpozen sterk geregend en gehageld uit een 

hevige onweersbui. De bliksem was fel en de donder 

geweldig.  

 

 
 

Afb. 2. De in 1874 gebouwde molen van Koster met 

het molenaarshuis  te Nieuwe Pekela; opname ca. 

1900. (Foto collectie B. D. Poppen)  
 
De molen werd weer ten westen van de kerk her-

bouwd op 1,3 km ten N.O. van de driesprong Om-

melanderwijk; aan de westzijde van de Pekel A en 

werd later op één roede voorzien van zelfzwichting.
9
 

Voor de herbouw werd gebruik gemaakt van het ge-

bint van de ‘Dikke Molen’, afkomstig uit Amster-

dam.  
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Na het overlijden van Hindrik Harms, in 1896, werd 

de molen ‘een zeer goed beklante wind-, koren- en 

pelmolen met ruime behuizing, erven, tuin en twee 

kampen land, groot samen 1.99.70 ha, staande en 

gelegen te Nieuwe Pekela’ op verzoek van de erven 

verkocht. Koper werd Jan Koster, korenmolenaar te 

Nieuwe Pekela, voor fl. 10.295,00.
10

  

 

Een krantenbericht van 4 mei 1904, met als kop: 

‘Nieuwe Pekela. Onweer’, meldde over de molen het 

volgende: Een hevig onweer trok hedenmiddag over 

O. en N. Pekela. De bliksem sloeg in den korenmo-

len van J. Koster. Gelukkig ontstond geen brand. De 

knecht viel echter bewusteloos neer, doch kwam 

spoedig bij. Zijne kleeren waren verschroeid, het 

eene been verwond. Ook een der wieken werd ver-

brijzeld.  

De molen werd hersteld doch omstreeks 1920 werd 

de windkracht vaarwel gezegd en werd de molen 

afgebroken. In plaats daarvan kocht molenaar Koster 

op 22 maart 1922 het huis van koopman A. Westers 

uit Nieuwe Pekela, waarna dit werd ingericht voor een 

elektrische korenmalerij, aldus een bericht in de 

Winschoter Courant.  

 

De tweede molen van Koster te Nieuwe Pekela 

Freerk Harms Koster, zoon van Harm Jans, was ge-

huwd met Sietske Naatje. Zij was de dochter van 

Lammert J. Naatje, schipper van de kof Elisabeth, en 

Elisabeth K. Oosting en achterkleindochter van Kor-

nelis Jans Boon en Jantje Roelfs Koop, de eerste 

bewoners van het pand waarin nu het museum Kapi-

teinshuis Pekela is gevestigd. Op 23 januari 1855 ver-

kochten de erfgenamen van Kornelis Boon en Jantje 

Koop dit huis aan Lammert Naatje die het tot aan 

zijn dood in 1865 zou bewonen. Het echtpaar Kos-

ter-Naatje vroeg in 1855 vergunning aan voor de 

bouw van een nieuwe molen te Nieuwe Pekela.  

 

 
 

Afb. 3. De in 1856 gebouwde molen van Koster, 

Mulder en Eerkens. (Foto Groninger molenarchief) 

 

Daarvoor werd hen op 30 januari 1856 door Gede-

puteerde Staten van Groningen toestemming ver-

leend. De korenmolen werd gebouwd op het ‘perceel 

kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela sectie G 

no. 143, 500 m ten zuidwesten van de driesprong 

Ommelanderwijk, aan de westzijde van Pekela’.
11

  
 
De molen was een grote achtkante, met dakleer ge-

dekte stellingmolen, op een stenen tussen- en onder-

stuk en een met dakleer gedekte kap. De roeden wa-

ren Oudhollands opgehekt. Het achtkant was waar-

schijnlijk afkomstig uit Onstwedde.  
 

Op de sluitsteen boven de ingang stond:  

F.H.K. 

S.L.N. 

1856. 

F.H.K. = Freerk Harms Koster, S.L.N. = Sietske 

Lammerts Naatje.  
 
Voor de bouw van de tweede molen van het geslacht 

Koster sloot Freerk een lening van fl. 7.000,- af bij 

zeekapitein Lammert Egberts Tiktak. Na het overlij-

den van Tiktak in 1859 en van zijn vrouw Elizabeth 

Jacobs de Weerd in 1866 werd de lening opgeëist en 

bood Freerk de molen te koop aan. Koper werd Jan 

Luikens Besseling, ‘kapitein ter koopvaardij wonen-

de te Nieuwepekela’
12

, en van 1858 tot 1863 gezag-

voerder van de schoenerbrik Johanna Catharina (zie 

afb. 4). 

 

 
 

Afb. 4. Jacob Spin. Schoener Johanna Catharina, 

‘Gezagv. J.L.Besseling by de Kaap de Goede Hoop, 

11 augustus 1862’. Aquarel 1865. Coll. Kapiteins-

huis Pekela.
13

  

 

Freerk, die zoals verderop zal blijken, geen molenaar 

is gebleven, verhuisde in 1869 met zijn gezin naar 

Nieuw Buinen en ging werken bij een glasfabriek, 

waar hij glasslijper werd.  

 

Op 16 april 1873, bood Elsien Harms Korter, na-

mens haar echtgenoot Jan Luikens Besseling, de mo-

len te koop aan.  

Eigenaar voor fl. 6000,00 werd Klaas Everwijns 

Mulder, ‘van beroep koornmolenaar wonende te 

Onstwedde’.
14

  

Klaas overleed op 8 december 1877 te Nieuwe Peke-

la. Lang na zijn dood werd de molen op 25 februari 

1901 in hotel Pijbes te Nieuwe Pekela, krachtens ge-

rechtelijk bevel in het openbaar verkocht.  
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De omschrijving luidde: ‘een van ouds beklante ko-

ren- en pelmolen met huis, erf en tuin, benevens twee 

percelen land, gelegen te Nieuwe Pekela, noordkant, 

op een beste stand, samen groot 1.27.40 ha, toebe-

horende aan de weduwe en erven Klaas Everwijns 

Mulder’.  

 

De nieuwe eigenaar werd Willem Hendriks Eer-

kens.
15

 Het geslacht Eerkens was door huwelijk ver-

bonden met de familie Koster en ook het molenaar-

schap was hen niet vreemd.  

In 1941 verkocht Eerkens de molen aan J. A. Nippe-

rus uit Stadskanaal. Deze liet de molen in maart 

1941 afbreken, ondanks het toen geldende sloopver-

bod.
16

  

 

De molen Zeldenrust te Oude Pekela  

In 1817 hadden Wibrandus Kranenborg en Grietje 

H. Hut een pelmolen aan de Scholtenswijk te Oude 

Pekela laten bouwen. Het was een grote achtkante 

bovenkruier met stelling.  

Boven de ingang bevond zich een sluitsteen met het 

opschrift: 

Gebouwd in het 

Jaar 1817 door 

Wibrandus Kranenburg 

en Grietje H. Hut Ehl. 

 

 
 

Afb. 5. De molen Zeldenrust te Oude Pekela, gefoto-

grafeerd vanaf het schoolplein; opname 1933. (Foto 

Groninger Archieven)  

 

Het echtpaar verkocht in 1821 de molen aan H. en C. 

Sijtsema, negocianten te Amsterdam. Die verkochten 

in 1829 de molen aan Tonnis Harms Hut, touwslager 

van beroep.  

Tonnis, later pelmolenaar en koopman te Oude Pe-

kela, wilde van de pelmolen tevens een korenmolen 

maken en richtte daartoe op 13 april 1830 een ver-

zoek aan het bestuur van de gemeente ‘om de maal-

stenen te ontzegelen teneinde in die molen tevens 

tarwe, rogge, gerst, beestenvoeder etc. te mogen ma-

len en breken’.
17

  

Blijkbaar had Wibrandus Kranenburg bij de bouw 

van de molen geprofiteerd van de toen nog 

aanwezige mogelijkheid de molen met zowel pel- als 

maalstenen te voorzien. Na de herinvoering van de 

belasting op het gemaal in 1821, moesten de 

molenaars kiezen hoe ze verder gingen met hun 

molen: pellen of malen. Werd het pellen, dan 

werden de geïnstalleerde maalstenen verzegeld, 

teneinde fraude tegen te gaan. 

Het verzoek van Tonnis werd niet gehonoreerd, 

doch op 19 oktober 1847 verkreeg zijn zoon W. T. 

Hut, na een nogmaals ingediend verzoek, wel een 

vergunning ‘om zijn pelmolen eveneens te mogen in-

richten als korenmolen, gelegen aan de noordkant te 

Oude Pekela’.
18

 Weardus Tonnis Hut verkreeg in 

1855 het eigendom van de molen, na overdracht 

door zijn vader Tonnis Harms.  

Op 13 januari 1862 verkocht Weardus Tonnis Hut 

‘Koren en Pelmolenaar te Oude Pekela wonende, in 

deze mede caverende voor zijn ehevrouw Mejuf-

frouw Jantje van Bruggen’ de molen aan Johannes 

Brongers junior ‘zonder bepaald beroep te Eexta’.
19

 

 

Zes jaar later, op 12 maart 1868, verkochten Johan-

nes Brongers en Wietske Talens, ehelieden, de mo-

len aan Harm Hindriks Koster, rustend koopvaardij 

kapitein van de schoenerbrik Hercules, te Nieuwe 

Pekela.
20

  

 

Over de molen Zeldenrust te Oude Pekela meldde 

een bericht in de Winschoter Courant van 31 januari 

1877 het volgende: De vreselijke storm, die in de 

afgelopen avond en nacht heeft gewoed, heeft in Ou-

de Pekela aan gebouwen belangrijke schade veroor-

zaakt, waardoor de anders zo soliede molen van de 

heer H. Koster van de zwikstelling is afgeslagen en 

in brokken aan de grond geslagen.  

 

Zwaantje Reinders Schuring, de vrouw van Harm 

Hindriks Koster, overleed in 1883. Vijf jaar later, op 

6 december 1889, werden de onroerende goederen, 

waaronder de wind-, koren- en pelmolen met schu-

ren, erf en tuingrond, middels een openbare verkoop 

verkocht. Kopers werden Geert Harms Horlings en 

Klaas de Raad te Oude Pekela.
21

 

Op 2 januari 1891 vond er een scheiding plaats tus-

sen Klaas de Raad en Geert Harms Horlings, waarna 

de Raad alleen eigenaar werd.
22

  

Op 30 oktober 1899 overleed Klaas Pieters de Raad 

en enige maanden later, op 12 januari 1900, werd de 

molen door zijn weduwe Alke Harms Horlings en de 
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overige erfgenamen verkocht. Koper voor het bedrag 

van fl. 3.830,- werd Jans Hendriks van Dijk, ‘van 

beroep koopman, wonende te Oudepekela’.
23

  

 

In de molen mocht krachtens een vergunning van 19 

maart 1904 een stoommachine worden geplaatst,
24

 

deze werd in 1924 vervangen door een ruwoliemo-

tor. In 1926 was de molen voorzien van een elektri-

sche malerij. Zeer waarschijnlijk was Lammert Kos-

ter, zoon van Freerk Harms Koster, de molenaar op 

deze molen. Zowel zijn vader, grootvader, als zijn 

overgrootvader oefenden het beroep van molenaar 

uit.  

 

Op 17 februari 1917 kocht Lammert de ‘windko-

renmolen, een huis waarin twee woningen met 

schuur, benevens erven en grond’, van Jans Hen-

driks van Dijk.
25

  

Daarmee werd de familie Koster opnieuw eigenaar 

van de molen en dat is zo gebleven. Op 13 augustus 

1926 werd door een ruiling van onroerende goederen 

zoon Freerk de nieuwe eigenaar.
26

 De Winschoter 

Courant maakte er melding van, zo is in haar uitgave 

van 1 september 1926 het volgende te lezen: Bij on-

derhandse aankoop wordt de heer F. Koster eige-

naar van de korenmolen met behuizing, toebehoren-

de aan zijn vader, de heer L. Koster, molenaar te 

Oude Pekela.  

 

 
 

Afb. 6. De vrachtauto van Freerk Koster met vrouw, 

knecht en kinderen. Van links naar rechts: Hendrik 

Bulder (de knecht), Marie, Kees, Karel en Gerard 

(achter op de auto), Freerk Koster (in de auto), 

Cornelia Koster-Asmus zijn vrouw en Lammert. De 

auto was een drie tonner Ford uit 1931. ( Foto col-

lectie B. D. Poppen)  

 

In de middag van 4 november 1938 brak er brand 

uit, waarbij een wiek op het molenaarshuis viel. In 

verschillende media werd hierover geschreven, zo 

verscheen in de Winschoter Courant het volgende 

bericht: “4 november - Vanmiddag ontstond brand 

in de kap van de korenmolen, toebehorende aan de 

heer L. Koster te Oude Pekela. Aangewakkerd door 

de felle wind, greep het vuur snel om zich heen en 

aan blussen viel dan ook niet te denken. Het was een 

geweldige vuurzee, waarin de wieken ronddraaiden, 

hetgeen een imposant schouwspel opleverde. Met 

groot geraas stortten ten slotte de ijzeren wieken 

naar beneden, waarbij één terecht kwam op de be-

huizing van molenaar Koster. De gehele molen is 

uitgebrand. Vermoedelijk is de oorzaak het warm 

lopen van de as. De molen was 112 jaar oud. 

Weer is één van de mooie molens uit onze plaats 

verdwenen. Het was de grootste en sterkste molen 

die in Oude Pekela gestaan heeft. Van de drie ko-

renmolens die Oude Pekela vroeger bezat, zijn nu 

twee ten slachtoffer gevallen aan het vuur.”  

 

 
 

Afb. 7. Een foto van de fatale brand van de Zelden-

rust, zoals die op 11 november 1938 werd afgedrukt 

in het tijdschrift ‘Het Noorden in Woord en Beeld’.  

 

Het verbrande achtkant werd niet herbouwd, doch de 

hoge stenen onderachtkant werd met een plat dak 

afgedicht en vanaf 1939 ging men verder als machi-

nale maalderij. 

 

In 1952 vestigde molenaarszoon Karel Koster zich 

in het molenaarshuis en nam het roer over; hij werd 

de laatste molenaar op deze molen, tot 1965. In dat 

jaar werden het onderstuk en de molenaarswoning 

afgebroken.  

 

De molen Stavoren of Vissinga’s molen 

Een nieuwe maalmogelijkheid werd gevonden in de 

molen Stavoren, ook wel Vissinga’s molen ge-

noemd, die door Karel Koster in 1965 van M. Frui-

tema werd aangekocht.
27

  

Op de plek van deze molen had een voorganger 

gestaan, die in 1787 als olie- en korenmolen werd 

gebouwd. In 1802 was Leendert Harmen Kock de 

eigenaar en in 1817 waren dat Gerrit Gerrits Ebling 

en Tonnis Harm Hut. De molen brandde af in de 

nacht van 2 op 3 augustus 1826.
28

  

In 1831 liet Klaas Piebes Gerrits Ebling er een nieuwe 

achtkante bovenkruier met stelling bouwen, die werd 
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ingericht als korenmolen. De molen kreeg de naam 

Stavoren van waar het achtkant ook afkomstig was.
29

 

Na Ebling was A. A. Borgman de eigenaar die, 

blijkens een advertentie in de Provinciale Groninger 

Courant van 25 november 1858, de molen te koop aan 

bood: de koren- en pelmolen, genaamd Stavoren, bij 

de middelste verlaat te Oude Pekela op eigen grond.  

 

De nieuwe eigenaar, J. Zandsmit, maakte mee dat ook 

deze molen werd getroffen door de hemelse 

elementen, waarover in de Provinciale Groninger 

Courant het volgende was te lezen: Omstreeks acht 

uur in de avond van 14 december 1867 werd door een 

hevige windvlaag, juist terwijl de korenmolen van de 

heer J. Zand Smit te Oude Pekela in volle gang was, 

een van de wieken afgeslagen, waarvan de ene helft in 

een aangrenzende tuin terecht kwam. De andere helft 

viel in drie stukken naar beneden, sleepte in haar val 

niet alleen de gehele zwikstelling, maar ook de 

genoemde molenaar en zijn beide knechten mee, die 

tengevolge van dit ongeval zwaar gewond raakten.  

 

In 1876 verkocht J. Zandsmit de molen aan J. J. de 

Boer. Hierna volgden als eigenaren J .F. Doornbosch, 

H. R. Kuiper (1894) en J. C. Vissinga. 

Blijkens een bericht in de Winschoter Courant van 5 

november 1926 was de heer Vissinga, molenaar te 

Oude Pekela, eigenaar geworden van het perceel van 

de voormalige fabriek Wilhelmina, waarop het 

kantoor staat van de scheepsbouwer de heer J. de 

Boer. De heer Vissinga wil daar een elektrische 

korenmalerij hebben. 

 

 
 

Afb. 8. In het tijdschrift ‘Het Noorden in Woord en 

Beeld’ van 2 augustus 1929 werd bovenstaande foto 

van de resterende romp van de ‘Stavoren’ afgedrukt  

 

Drie jaar later publiceerde de Winschoter Courant het 

volgende tragische bericht: Op 22 juli 1929 om plm. 

vijf uur ontstond brand in de windkorenmolen, toe-

behorende aan de heer J. C. Vissinga te Oude Peke-

la. In een ommezien stond de gehele molen in brand 

en aangezien deze met riet was bedekt, vlogen grote 

stukken brandend riet door de lucht. Enige ogen-

blikken later stond dan ook de boerderij van de heer 

J. Zandsmid in brand en brandde, met uitzondering 

van het voorgedeelte, geheel af. De molen zal niet 

weer worden opgebouwd. De malerij zal voortaan 

elektrisch worden gedreven.  

 

Het stenen onderachtkant bleef behouden en hierin 

werd het bedrijf op motorkracht voortgezet. Zo werd 

er een ruwoliemotor geplaatst welke in 1948 werd 

vervangen door een elektromotor van 20 pk.  

In 1968 beëindigde Karel Koster, de laatste mole-

naar van dit molenaarsgeslacht, zijn werkzaamheden 

als mulder op deze molen.
30

  

 

De molen in het Kruiselwerk te Nieuwe Pekela 

Op 31 augustus 1895 diende Edo Koster een verzoek 

in ‘voor het oprichten van eene op kleine schaal te 

drijven Koornmaalderij gedreven door wind; ter 

groote van plm 30 voet vlugt’ (ca. 9 meter) in het 

Kruiselwerk te Nieuwe Pekela.
31

 De molen werd ge-

zet in 1896 aan de zuidzijde van het Dwarsdiep, 200 

m ten oosten van de Beumeesweg. Het was een 

achtkante grondzeiler en het gebint was waarschijn-

lijk afkomstig van een afgebroken watermolen.  

 

 
 

Afb. 9. Op een topografische kaart uit 1902 staat de 

molen als KMtje (korenmolentje) vermeld. 

 

Edo was in 1835 geboren te Wedde en huwde 12-06-

1873 te Nieuwe Pekela met Rijna Tuin. Op 17-07-

1904 overleed Edo in de leeftijd van 69 jaar. Uit 

niets is gebleken dat Edo familie was van de hiervoor 

beschreven familie Koster. De molen te Kruiselwerk 

is begin 1900 verdwenen.  

 

Tot slot 

Van de molens die ooit in het bezit van het mole-

naarsgeslacht Koster zijn geweest, is alleen de romp 

van de molen Stavoren nog over. 



11

De molens die het ooit heeft beheerd te Nieuwe Pe-

kela zijn alle afgebroken; de enige molen die er nu 

nog staat is de molen De Zwaluw, die in 1891 voor 

de heer J. Graver werd gebouwd. 

De Scholtenswijk te Oude Pekela, waaraan geduren-

de bijna 150 jaar de molen Zeldenrust heeft gestaan, 

werd eind jaren vijftig van de vorige eeuw gedempt.  

Na afbraak van de molen, in 1965, werd het gehele 

gebied, inclusief de aanpalende oude Veendijk, 

waaraan van 1799 tot 1849 een molen van de familie 

Klatter heeft gestaan, opnieuw ingericht.  

Een herinnering aan deze molens is dan ook niet 

meer te vinden. 
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Afb. 10. Het briefhoofd op een nota uit 1923, van 

molenaar Lammert Koster. Coll. Kapiteinshuis  

Pekela. 

 

 

B. D. Poppen  ©  19 maart 2010  
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Beknopt genealogisch overzicht van de molenaars 
 

Zie voor de uitgebreidere genealogische gegevens van de in dit artikel beschreven molenaars en moleneigenaars  

de website: www.bdpoppen.nl/gronmol/index.html  

 

1 

Jan Jans Koster  

x Nieuwe Pekela  

Jantje Jans Kappen 

 

2 

Hendrik Jans Koster (zoon van 1)  

geb. Nieuwe Pekela 10-2-1729, ovl. na 1779 

x Nieuwe Pekela 25-2-1759 

Zwaantje Berends 

ged. Nieuwe Pekela 7-9-1737, ovl. voor 1791 

dochter van Berend Meijlofs en Lutgertje Hindriks 

 

3 

Jan Hindriks Koster (zoon van 2) 

geb. Nieuwe Pekela 25-5-1762, ovl. 22-5-1813 

molenaar eerste molen 1790-1813(?) 

x Nieuwe Pekela 5-12-1790 

Geessijn Harms Koster 

geb. Nieuwe Pekela 16-3-1764, ovl. 20-7-1838  

dr. v. Harm Jans Koster, schipper (zn. v. 1) en  

Elsien Lammerts Bakker. Geessien was weduwe van 

(x Nieuwe Pekela 21-12-1783) molenaar Jan  

Hindriks Klatter, en hertrouwde 10-6-1816 te  

Nieuwe Pekela met koopman, later landbouwer en 

eigenaar eerste molen Jan Roelfs Boelens (50 j. 

oud), weduwnaar van Bonna Witkop 

 

4 

Harm Jans Koster (zoon van 3)  

molenaar eerste molen, van 1839-1854 als eigenaar 

geb. Nieuwe Pekela 19-3-1795, ovl. 1-3-1854  

x Nieuwe Pekela 2-6-1825  

Antje Freerks Harding 

geb. Nieuwe Pekela 11-6-1805, ovl. 18-12-1865 

dochter van Freerk Klaassens Harding, landbouwer, 

en Grietje Tonnijs Leekster 

 

5 

Freerk Harms Koster (zoon van 4, broer van 6)  

molenaar eerste molen, van 1859-1866, molenaar 

tweede molen 1856-1869; glasslijper glasfabriek 

Nieuw Buinen  

geb. Nieuwe Pekela 12-1-1830, ovl. Nieuw Buinen 

1-8-1897  

x Nieuwe Pekela 28-6-1855  

Sijtske Naatje 

geb. Nieuwe Pekela 18-10-1837, ovl. Nieuw Buinen 

3-9-1891  

dochter van Lammert Jans Naatje, schipper kof  

Alberina Edzina en kof Elisabeth, en Elisabeth 

Klaassens Oosting  
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6 

Hindrik Harms Koster (zoon van 4, broer van 5) 

molenaar eerste molen (herbouwd 1874) 1866-1896  

geb. Nieuwe Pekela 19-1-1840, ovl. 3-5-1896 

ongehuwd 

 

7 

Jan Jans Koster (kleinzoon van 4) 

molenaar eerste molen (herbouwd) 1896-ca. 1920 

geb. Nieuwe Pekela 6-6-1867, ovl. 5-10-1943 

zoon van Jan Harms Koster, buitenvaarder (zoon 

van 4, broer van 5 en 6), en Jantje Geerts Smit 

x Nieuwe Pekela 7-5-1896 

Jacoba Hekman 

geb. Nieuwe Pekela 29-3-1866, ovl. 18-1-1940  

dochter van Jan Hekman, graanhandelaar en Catha-

rina Zuidhof 

 

8 

Harm Hendriks Koster (kleinzoon van 2) 

schipper kof Argo en schoener Hercules, later eige-

naar van de molen Zeldenrust te Oude Pekela 1868-

1914 

geb. Nieuwe Pekela 19-10-1826, ovl. 3-12-1914  

zoon van Hindrik Harms Koster (zv. v. 2), schipper 

kof Concordia, op 1-10-1846 bij Ameland verdron-

ken, en Mettina Margaretha Jans de Boer, geb. 

Nieuwe Pekela 11-8-1803, ovl. 18-5-1885 

[1] x Nieuwe Pekela 29-1-1851  

Zwaantje Reinders Schuring 

geb. Nieuwe Pekela 1-12-1830, ovl. 28-1-1883 

dochter van Reinder Jans Schuring, schipper kof An-

tina en Kof Antje, en Antje Hindriks Dik  

[2] x Oude Pekela 30-4-1890  

Geessien Hamminga, naaister, weduwe van Hendrik 

Folkringa, laatst van Jan van de Grijspaarde 
geb. Oude Pekela 17-1-1836, ovl. 4-2-1923  

dochter van Pieter Berends Hamminga en Geertje 

Derks Meijring  

 

9 

Lammert Freerks Koster (zoon van 5) 

molenaar Zeldenrust te Oude Pekela 1917-1926 

geb. Nieuwe Pekela 6-4-1861, ovl. Zuidlaren 17-1-

1948  

x Nieuwe Pekela 11-10-1884  

Maria Huisman 

geb. Onstwedde 5-12-1860, ovl. Zuidl. 17-1-1948  

dochter van Harm Jans Huisman, verwer te Nieuwe 

Pekela, en Antje Holstein 

 

10 

Freerk Koster (zoon van 9)  

molenaar Zeldenrust te Oude Pekela 1926-1952 

geb. Oude Pekela 6-11-1894, ovl. 14-2-1984 

[1] x Nieuwe Pekela 18-2-1915  

Anna Stutvoet 

geb. Nieuwe Pekela 25-11-1895, ovl. Oude Pekela 

29-1-1917 

dochter van Harm Stutvoet, vervener, en Aagtje  

Jansen 
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[2] x Dordrecht 1-5-1919  

Cornelia Catharina Asmus 

geb. Dordrecht 6-9-1896, ovl. Oude Pekela 19-6-

1976  

dochter van Cornelis Asmus en Geertje Maagendans 

 

11 

Karel Koster (zoon van 10) 

molenaar Zeldenrust te Oude Pekela 1952-1965 

molenaar ‘Stavoren’ te Oude Pekela 1965-1968 

geb. Oude Pekela 1924  

 

12 

Edo Koster 

molenaar op het Kruiselwerk 1895-1904(?)  

geb. Wedde 1835, ovl. Groningen 17-7-1904 

x Nieuwe Pekela 12-6-1873  

Rijna Tuin 

geb. Bellingwolde 28-5-1846, ovl. Avereest 19-12-

1909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Voor het huis gelegen aan de Ds. S. Tjadenstraat C67 te Nieuwe Pekela zijn twee kleine molenstenen aan het be-

gin van het tuinpad ingegraven. De rechter steen is de ‘ligger’ en heeft een dikte van 15 cm; de steen is voorzien 

van groeven, het scherpsel, waardoor het graan kan worden vermalen. De linkersteen is de ‘loper’ en heeft een 

dikte van 23 cm. Deze steen is aan beide zijden ‘gebild’, d.w.z. voorzien van het scherpsel, iets dat maar weinig 

voorkomt. De diameter van de beide stenen bedraagt 91 cm en dat wijst erop dat de stenen zijn gebruikt in een 

maalstoel die door motorkracht werd aangedreven. Deze maalstoelen stonden veelal op de begane grond in de 

molen of maalderij opgesteld. De afgebeelde stenen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van de molen die aan de 

overzijde (noordzijde) van het Pekelderdiep heeft gestaan; dit was de eerste molen van het molenaarsgeslacht 

Koster.  

Foto B. D. Poppen, 18-3-2010. 
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