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Stichting Kapiteinshuis Pekela,
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Controle financiële administratie: 
Accountantskantoor Pors R.A., Veendam

Openingstijden:
April tot en met december: 
op dinsdag en donderdag, de 1e en 3e zondag van de
maand, steeds van 14 - 17 uur.

Voor bijzondere openingsdagen en -tijden, Koninginne-
dag, Schutsemarkt, Museumweekend, Monumentendag,
Kerstvakantie, raadpleeg onze site: www.kapiteinshuis.nl

Groepsbezoek op afspraak het hele jaar mogelijk!

Aanmelding als donateur (minimum  € 15,-) 
is mogelijk bij de heer H.J.Lesterhuis, 
telefoon: 0597 - 645235 , email: lesterhuis@tunteler.nl 
of schriftelijk: 
Stichting Westers, 
Albatrosstraat B 72, 
9663 PR  Nieuwe Pekela.

Entree:
€ 3,00 p.p. (groepen vanaf 10 personen € 2,00 p.p.)
Kinderen: t/m 6 jaar gratis, 7 t/m 12 jaar . € 1,00 p.p.
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Uitgave: Kapiteinshuis Pekela/Stichting Westers,
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Ontwerp logo : Th.Zwinderman, Nieuwe Pekela
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De heer         drs. A. Westers



Donateurs                                         
Het aantal donateurs is in geringe mate toegenomen. Per
31 december van het verslagjaar telde het Kapiteinshuis 138
donateurs.

Bezoekers
In 2011 bezochten 903 mensen het museum of namen deel
aan onze activiteiten. Een toename met bijna 10% ten op-
zichte van het vorig jaar. De open dag tijdens de Schutse-
markt, de opening van de expositie ‘Een reis naar Italie’ 
(en presentatie van het gelijknamige boek) en de deelname
aan de Rabomuseumdag (ruim 100 bezoekers) waren de
top dagen voor het Kapiteinshuis.

Tijdens de normale openingstijden werd het museum be-
zocht door 150 bezoekers. De overige bezoekers kwamen
in groepsverband een kijkje nemen. De families Dikkema,
Hazelhof, Schrik en Toersen namen een bezoek aan het
Kapiteinshuis op in het programma van hun familiedag. 
Andere bezoekers waren o.a. OBS De Linde (Nieuwe Pe-
kela) en CBS De Parel (Muntendam), de gemeente Pekela,
‘Oud-leraren’ Bellingwedde, de Vrij Evangelisch Gemeente
Winschoten en enkele groepen die een arrangement van
het Veenkoloniaal Museum boekten.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal en
een keer samen met de vrijwilligers. I.v.m. het toegenomen
aantal vrijwilligers werd daarvoor uitgeweken naar het
Ontmoetingscentrum De Kiepe. 

Op 8 mei 2011 heeft een delegatie van het bestuur een be-
zoek gebracht aan het Fehnmuseum in Groszefehn in ver-
band met de viering van het 20-jarig jubileum van dat
museum. 

In een informele bestuursbijeenkomst werd op 8 juni 2011
afscheid genomen van onze secretaris, de heer  A. Schrik.
Vanaf de oprichting vervulde hij deze functie. Hij zal wel
betrokken blijven bij het Kapiteinshuis als vrijwilliger en
m.n. groepen rondleiden. Mevrouw H.Haaijer-Lutjeboer
heeft zijn functie als secretaris overgenomen.

Publiciteit
De Noordmannen, het goed beluisterde zondagochtend-
programma van RTV Noord, heeft op 27 maart de uitzen-
ding verzorgd vanuit het Kapiteinshuis. De heer
H.Hachmer was de zgn. rugzakgast; A. Schrik, J.Blok (ge-
boren in Pekela, ex-zeeman en ex-directeur AG Ems,Eems-
haven) en G.Koerts waren de andere gasten in het 3 uren
durende programma. Een mooi stuk ‘free publicity’ voor
ons museum. 

Activiteiten
Tijdens de Schutsemarkt (11 juni) waren het museum en
de Familietrouw weer gratis toegankelijk voor iedereen.
Ruim 170(!) mensen maakten gebruik van deze gelegen-
heid en bezochten het museum. 

Zaterdag 25 juni was het opnieuw een drukte van belang
in het Kapiteinshuis. De presentatie van het boek “Een reis
door Italië van K.P.Boon anno 1851”en de opening van de
gelijknamige expositie werd bijgewoond door 70 genodig-
den en belangstellenden. Het eerste exemplaar van het,
door Hendrik Hachmer, herschreven reisdagboek van
Kornelis Pieter Boon werd door hem aangeboden aan de
heer M. Schollema, burgemeester van onze gemeente. De
Stichting Boon heeft deze uitgave mogelijk gemaakt. Na-
mens het bestuur van deze stichting voerde mevrouw
A.D.A Meijer-Reinders  het woord. In haar persoonlijk ge-
tinte speech vertelt ze dat het dagboek met de avonturen
van haar grootvader in de familie nog steeds wordt gele-
zen. Na de opening van de expositie werd nog geruime tijd
nagepraat. 

Ter afsluiting van het seizoen werd door  vrijwilligers en
bestuursleden op vrijdag 4 november een bezoek gebracht
aan het Heimatmuseum in Leer, Duitsland. Na een rond-
leiding door dit prachtige museum en de traditionele Frie-
sentee werd in het ontmoetingscentrum De Kiepe nog een
uurtje nagepraat en -geborreld. 

Gezien de grote belangstelling voor het symposium VAN
PEKELA NAAR PETERSBURG hebben we besloten hier-
aan een vervolg te geven door jaarlijks een lezing te orga-
niseren onder de titel Kapiteinslezing. Op 12 november is
de eerste Kapiteinslezing “de barre overwintering van ka-
pitein Wieardus Dijkstra…” verzorgd door de heer
C.W.Prummel, kleinzoon van kapitein Dijkstra uit Stads-
kanaal.

Renovatie achterkamer.
De renovatie van de achterkamer is in het voorjaar gerea-
liseerd. Met de nieuwe vitrines, verlichting, wandbekle-
ding en schilderwerk ziet het vertrek er weer keurig uit en
is het goed uitgerust voor het houden van de wisselexpo-
sities.



Schenkingen, legaten, aankopen 2011

1. Ordonnantie en Plakkaatboek, bevattende 94 veror-
deningen vanwege Burgemeester en Raad van de stad
Groningen aan de onder hen resulterende jurisdicties
uit de periode 10.7.1681 – 20.11.1805. Drie daarvan zijn
uitsluitend aan de inwoners van Pekela gericht: boek-
wijtmolenaars mogen geen ander graan malen
(28.10.1758 en 18.2.1763); bij nieuwbouw huizen dient
de rooilijn gerespecteerd te worden (13.4.1768); verlen-
ging van toezegging van premie van f.10,- op van bui-
ten de provincie met een zeevarend schip aangevoerd
stratendrek (20.3.1792 en 4.4.1803).

2. Memorie van F.J. Wortelbuur, en consorten, Veenge-
bruikers in de Pekela, Veendam en Wildervank, opge-
steld door Mr.H.Calkoen, Advocaat, 1809.
Verzoek gericht aan koning Lodewijk Napoleon om de
belasting op turf (impost) ten voordele der veenge-
bruikers (verveners) te doen opheffen. Uit naam en
van wegens Freerk Jans Wortelboer ( landbouwer en
vervener ca. 1756-1843), Hendrik Jans Boon ( schipper,
landbouwer, vervener, broer van schipper Kornelis Jans
Boon, de bouwer van het huidige Kapiteinshuis Pekela,
1773-1859), Sicke Dirks ( landbouwer, vervener, geb.
1751 ) en overige veengebruikers.

3. Documentenbus; donkerrood gelakt blik met afge-
ronde zijden en scharnierdeksel. Oogje voor sluiting
en hangoogje ontbreken. Verguld opschrift ‘J.P.Scherp-
bier, / Elsje Smit, / PEKELA’
24 x 14,4 x 4,5 cm
Jan Potjewijd (voornaam) Scherpbier (1817-Oude Pe-
kela-1900) was in 1844-1845 schipper/eigenaar van de
kof Vijf Gebroeders, van 1846-1858 schipper van de
schoenerkof Elsje Smit ( de naam van zijn vrouw met
wie hij in 1847 trouwde), later eigenaar koffiehuis/lo-
gement ‘Scherpbier’ (voordien ‘Middelburg’).
Schenkingen ( plakkaatboek, memorie en documenten-
bus) erven C.R.Wever, notaris te Nieuwe Pekela

4. Brief van Hendrik Wester gericht aan Jan Oomkens te
Groningen.
Op 3 februari 1821, twee weken vóór zijn overlijden op
19 februari 1821, regelt de schoolopziener Hendrik
Wester te Oude Pekela met zijn uitgever van zijn tal-
loze schoolboekjes nog enige lopende zaken en eindigt
met “uw kwijnende vriend”.
Schenking de heer A.R. Nanninga, Groningen

5. Map met 8 reproducties van schetsen van Theodor
Heinrich Rickman “Scenen aus dem Rigaschen Volks-
leben “ uit 1842.
Schenking Letse Ambassade, de heer Māris Klišāns am-
bassadeur in Nederland

6. Twee luchtfoto’s  (ca. 1920 – 1925) en een map met di-
verse foto’s van de Houtzagerij J.J. Koerts te Oude Pe-

kela. Op de foto’s met personeelsleden o.a. werfbaas
Reinder Kuiper (geb. 9-12-1896, overl. 12-10-1973), de
man met hoed.
Schenking de heer R.Kuiper, Zeist

7. Diploma ‘als tweede stuurman voor de Groote Stoom-
vaart aan boord van Koopvaardijschepen’, gedateerd
‘s-Gravenhage 18 augustus 1904 en uitgereikt aan Harm
Smilde, geb. 7-9-1877 te Nieuwe Pekela.
Schenking de heer en mevrouw Nieman, Nieuwe Pekela

8    a. Acte , gedateerd 17 december 1866, houdende ver-
koop van een behuizing met een stuk land gelegen te
Nieuwe Pekela door Jan Barkman c.s. aan J.A.Olden-
burger c.s.
b. Acte, gedateerd  11 februari 1876, houdende verkoop
van een behuizing met erf en  tuingrond liggende te
Nieuwe Pekela  zijnde vrije en eigen grond door
A.H.Homfeld aan J.A.Oldenburger.
c. Acte, gedateerd 29 maart 1915,houdende toeschei-
ding van onroerende  goederen  aan Helena Wirdina
Oldenburger en Doetje Oldenburger.
d. Testament van Wirdina Oldenburger, gedateerd 27
maart 1916
e. Testament van Helena Oldenburger, gedateerd 27
maart 1916
f.  Testament van Doetje Oldenburger, gedateerd 27
maart 1916
g.  Schuldbekentenis , gedateerd 24 juli 1912, van Ka-
tharina Bok ( weduwe van W.A. Brinkman) aan
J.H.Vegter ten bedrage van Fl. 1900,-
h.  Brief van H.J.Vegter, gemeentesecretaris van de ge-
meente Pekela, aan B.H. van der Veen inzake het ont-
breken van de overlijdensacte van de vader van zijn
aanstaande bruid, (Antje Oldenburger). De ambtenaar
van de burgerlijke stand neemt er genoegen mee in-
dien de bruid bij het huwelijk onder ede een verklaring
van zijn overlijden aflegt . De brief is gedateerd 17 fe-
bruari 1897. 
Schenking van deze documenten, alle met (enige)
brandschade, door de heer en mevrouw Mulder-Vegter,
Musselkanaal

9. a. Blauw-wit gestreepte lange overschort met lange
mouw. Katoen. 1900-1920.
b. Katoenen onderjurk met broderieversiering en
knoopsluiting op rugpand. 1915-1935.
c.  Katoenen vrouwenhemd met broderieversiering en
schouderbandjes. 1915-1935.
d. Klapbroek; onderbroek, katoen met broderierand
aan de pijpen en bandsluiting. 1900-1920.
e. idem
f. idem
g. idem
h. idem
j. idem



k. Blauw-wit gestreepte lange overschort met lange
mouw. Katoen. 1900-1920.
Schenking mevrouw Witkop, Winschoten

10. Nonius sextant, met 4 kijkers,  compleet in kist van in-
strumentenmaker L.J. Harri (no. 1139) met ijkbrief ge-
dateerd 18 mei 1937. De spiegels zijn enigszins
beschadigd door verwering.
Schenking de heer A.Koning, Nieuwe Pekela

11.  Koperen scheepsdoofpot afkomstig van scheepsbou-
wersfamilie Pik 
Bruikleen de heer W.Verhagen, Zuidbroek

12. Hanglamp, 19e eeuwse  (??) olielamp in 4 delen.  Me-
taal (gebronsd) en porselein (groen/blauw met deco-
raties).
Schenking de heer B. Duit, Veendam

13. Schilderij van Jan Bogema (2002), gouache, 50 x 60
cm., voorstellende het Kapiteinshuis met het Pekelder
Diep geschilderd in de stijl van de Groninger Ploeg.
Schenking van de heer en mevrouw Bogema, Ter Apel

14. Kast model van de 4-master ‘Hoop op Zegen’, Oude Pe-
kela, gebouwd door Jan Sasker (geb. 17-9-1882, overl.
29-5-1962) ca. 1900. 

15. Hoornen naaldenkoker zonder inscriptie 

16. Hoornen naaldenkoker met vage niet meer leesbare
inscriptie

17. Schilderij van John Bückmann (1914 ??), olieverf op
metaal, van de 3 master ‘Anneke’ onder vol zeil. 40 x
60 cm. Met brede, massieve lijst.
Legaat (14 t/m 17) de heer Reint Sasker 
(overl. 25-10-2011), Oude Pekela

18. a. Hanglamp van gebronsd metaal in 4 delen 
b. Hanglamp van gebronsd metaal in 4 delen, aanzien-
lijk beschadigd. Een van de metalen poten gebroken
en de lampekap gebarsten.
Schenking de heer H. van der Laan, Nieuwe Pekela

19. Foto van een scheepsportret van de stalen 2-mast
schoener  Schouwen II in volle zee. Het schip (101 ton)
is gebouwd in 1898 en werd van 1902-1903 gevaren door
kapitein/eigenaar M.Mellema.

20. Foto van de Schouwen II op een onbekende scheeps-
werf.
Schenking (19 en 20) mevrouw VanTuyl-de Boer, de Bilt



Afbeelding 1 - Brief van Hendrik Wester aan Jan Oomkens. 3 februari 1821. Verz. Kapiteinshuis Pekela



Oude Pekel-A den 3 Febr. 1821

Mijnheer en deelnemende Vriend !

Uw laatste brief was mij zoo bijzonder aangenaam en perste
een traan uit mijn oog. Ik dank er u hartelijk voor, en
ook voor het boekgeschenk. Behaagde het den hemel mijn
kwijnend leven nog eene poosje op te beuren, ik zou het
misschien met groot genoegen door zien.
Na uw vertrek werd mijn toestand weer eenige dagen erger,
thans schijn ik wat vlugger.
De schuit boven over komende, ontving ik woensdag avond
de proeve eerst, en moest dus tot heden liggen blijven.
O zend mij het op een na laatste schoon blad van 't
vierde stuk ook, dat het besluit enz. voorgaat.
Mag ik u verzoeken, om H. Ter Voor het laatste vers
te zenden ? Prof. v. Sw. ook, – en den Rentmr. Quintus
alle vier zamen.

Vriend! Ik had dit maal gaarne eenige weinige present-
exemplaren meer dan van de andere stukjes (13) om 
eenige aan behoeftige vrouwen te geven, zoo dat het
debiet er niet bij lijden kan. Het spreekt vanzelf, 
dat ik van dit dikker stuk ook volgens 't accoord
100 gl. ontvange, maar eenige exemplaren meer
in het geheel op zijn hoogst 18 of 20, zult gij niet onbillijk vinden.
Eene kinderpreek had ik altijd voor de pers bestemd, [met]
een stukje in de Bijdragen gedrukt (ik weet van buiten [niet]
wat jaar: misschien 1815, 1816 of 1817) zou een lief leesboek 
zijn: ik zend dit. Maar wees niet te haastig.
Ik geloof het noodige nu geschreven te hebben. Dit nog:
ik heb Executeurs over mijne nalatenschap aangesteld
om de bloedzuigers te weeren.

Alle heil wenscht u uwe kwijnende vriend
H.Wester



Aan de nagedachtenis van Dick Kuil

Brief van de schoolopziener 
Hendrik Wester aan de drukker en
uitgever Jan Oomkens. 
Oude Pekela 3 februari 1821

Toen de schoolopziener en schrijver van schoolboekjes
Hendrik Wester op 19 februari 1821 te Oude Pekela over-
leed kwam er een einde aan een meer dan vijf en twintig
jaar lange samenwerking en een daaruit voortvloeiende
vriendschap tussen hem en de drukker en uitgever Jan
Oomkens te Groningen. De hier gepubliceerde brief, in
2011 aan het Kapiteinshuis Pekela geschonken (zie lijst van
aanwinsten; afb.1)1, zal de laatste brief zijn, die Hendrik
Wester, twee week vóór zijn overlijden, aan zijn uitgever
gestuurd heeft. Dat zal de reden zijn geweest waarom de
brief  bewaard is gebleven.

Hendrik Wester (1752-1821) werd geboren als zoon van een
landbouwer te Bovenrijge2. (afb.2)Hij bezocht de school
in het nabijgelegen Ten Boer, waar hij later, na drie jaren
koopmansleerling in Groningen geweest te zijn, zijn in-
middels overleden schoolmeester opvolgde. Door zijn ma-
nier van lesgeven en de vernieuwingen die door hem in het
onderwijs werden doorgevoerd kreeg hij bekendheid, het-
geen er toe leidde, dat hij door de stadsregering van Gro-
ningen benoemd werd te Oude Pekela, waar hij in april
1784 zijn intrede deed. Het jaar daarop trouwde hij, op 11
augustus 1785, met Annechien Doedens (1767-1814). Het
huwelijk bleef kinderloos. 

In de Franse tijd (1795-1813) werd onderwijs een staatszaak.
De agent van nationale opvoeding, Johan van der Palm,
aangesteld in 1799, reorganiseerde het onderwijs bij de
schoolwetten van 1801 en 1806. Wester was een van de 25
schoolopzieners die in 1801 in den lande werden benoemd. 

Als typische vertegenwoordiger van de Verlichting onder-
hield hij nauwe contacten met de Maatschappij tot Nut
van ´t Algemeen. Hij richtte in 1805 in Pekela een depar-
tement van het 'Nut' op en ontving twee keer van het
hoofdbestuur een gouden erepenning, voor zijn Prijsver-
handelingen over de gebreken in de burgerscholen (1795) en
voor zijn Schoolboek over de geschiedenis van ons Vader-
land (1800). In 1816 werd hij door koning Willem I be-
noemd tot Broeder van de Orde van den Nederlandschen
Leeuw.

Jan Oomkens (1779-Groningen-1844)(afb.3) was een zoon
van de boekverkoper Jan Oomkens, wiens boekwinkel in
de Brugstraat (nu nr 15) hij in 1808 overnam3. In 1802 had
hij al een schuin tegenover de boekwinkel staande druk-
kerij gekocht. Hij ontwikkelde zich tot een van de grootste
drukkers en uitgevers te Groningen uit het begin van de
19e eeuw. In 1814 werd hij benoemd tot academiedrukker.
Al dan niet in samenwerking met de uitgevers J. de Lange
te Deventer en D. du Mortier te Leiden werd hij  uitgever
van de schoolboeken van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen. Landelijk kreeg hij een grote bekendheid door
de uitgave van boekjes op het gebied van onderwijs en op-
voeding4. 

Door Oomkens werd een zes en twintigtal door Wester ge-
schreven les- en leesboekjes  uitgegeven, van letter- en
speltafels voor kinderen, ABC-boekjes en spelboekjes voor

Afbeelding 2 - Hendrik Wester
Gravure van L.G.Portman naar een tekening 
van G.J. Geusendam te Oude Pekela, ca 1816 

Afbeelding 3 - Jan Oomkens
Steendruk door W.B.van Wouw



eerstbeginnende en meer gevorderde leerlingen tot gods-
dienstige gezangen voor de jeugd, een schoolboek over de
geschiedenis van ons vaderland etc. etc. Een groot aantal
van deze uitgaven bevindt zich in de verzameling van het
Kapiteinshuis Pekela5. Vele daarvan, o.a. de eerste editie
(vier van de vijf deeltjes) van de Bijbelgeschiedenissen voor
de Nederlandsche Jeugd6 zijn geschonken door de op 22
december 2011 overleden historicus D.Kuil, samensteller
van de Kroniek van Pekela (1999), aan wiens nagedachte-
nis dit artikel wordt opgedragen.

Uit de brief blijkt dat Oomkens kort tevoren de zo zieke
Wester had bezocht en hem vervolgens een ontroerende
brief had geschreven, die hij vergezeld had doen gaan van
een boekgeschenk. De pas ontvangen drukproeven, waar-
over Wester in de brief schrijft, hebben betrekking op het
persklaar maken van de kopij voor het vijfde, laatste deeltje
van de Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsche Jeugd
(afb.4). De vijf deeltjes werden door Oomkens in de jaren
1820-1821  in klein formaat (11 x 6,5 cm), verlucht met 223
'koperen platen' (gravures) en gevat in stevige kartonnen
bandjes uitgegeven. Wester verwacht dat hij, zoals afge-
sproken, voor dit deel een honorarium van f.100,- zal ont-
vangen en vraagt om een 18 à 20 presentexemplaren.
Over de totstandkoming van de Bijbelgeschiedenissen voor
de Nederlandsche Jeugd en de aanleiding daartoe bericht
Hendrik Wester in het voorbericht van een in 1817 al in
klein formaat als 'proeve' uitgegeven eerste deeltje, dat in
het in 1821 verschenen eerste 'stukje'7werd overgenomen,
het volgende: 

De Boekhandelaar J.Oomkens, eigenaar geworden zijnde
van een werkje, bestaande uit 348 Bijbelsche figuren, –
zijnde bij ieder van dezelve een vers gevoegd, dat eene blad-
zijde beslaat, – begreep teregt, dat deze verzen niet volko-
men geschikt waren, om met de plaatjes het doel te
bereiken, en ik ben het volkomen met hem eens. Immers,
zullen de figuren belangstelling verwekken, regt begrepen
worden, en indruk op de ziel maken, dan moet de beschou-
wer vooraf met de geschiedenis bekend zijn: maar dit zal,
op verre na, niet altijd het geval zijn, en de rijmpjes zijn
hiertoe ontoereikende. De Heer Oomkens verzoekt mij dus
om bij de platen, in plaats van de verzen, een kort geschied-
kundig berigt te vervaardigen. 
Mijne krachten hiertoe wantrouwende, was ik schroomval-
lig dit op mij te nemen. Ik nam er echter de proeve van, en
het gelukt mij aanvankelijk, mijzelven in zoo verre te vol-
doen, dat ik mij durfde vleijen, er eenig wezenlijk genoegen,
vermeerdering van Godsdienstige kunde en Godsdienstigen
smaak aan de Nederlandsche jeugd door zoude kunnen toe-
brengen.[...] Met de uitgave van dit stukje wilde ik de proeve
nemen, hoe deze mijne pogingen aan mijne landgenooten
mogten gevallen, om, zoo dezelve niet ongunstig beoor-
deeld wierden, het werkje, indien de Heer wil en ik leve, dan
verder te vervolgen: kunnende dan het getal der stukjes ge-
voeglijk zes worden: drie van het O. en drie van het N.Tes-
tament8. Mogt voortaan, gelijk ten tijde onzer vroegen
vaderen, de onschatbare Bijbel weer het dagelijksch hand-
boek in de huisgezinnen der belijders van de christelijke leer
worden; en mogt daartoe ook dit werkje eenigszins dienst-
baar zijn! Dat geve God !

In het laatste, vijfde deeltje, na Wester's overlijden ver-
schenen, werd als voorbericht een 13 juli 1821 gedateerd in
memoriam opgenomen van de hand van zijn vriend Eelke
Tinga, professor in de theologie te Groningen:
Den verdienstelijken Schrijver dezer Bijbelgeschiedenissen
voor de Nederlandsche Jeugd heeft het niet mogen gebeu-
ren, de uitgave van dit vijfde stukje te beleven: Hij stierf
Christelijk, gelijk hij geleefd had, in de Oude Pekel-A, den
19 v. Sprokkelmaand 1821, in den ouderdom van 69 jaren,
betreurd door allen, welke hem gekend hebben. Indien er op
iemand eene lofspraak kan geschreven worden, zonder ge-
vaar van der waarheid te benadeelen, dan is het op den
waardigen Wester, wiens beeld de Heer Spandaw met dit
onderschrift vereerd heeft:
Eerbiedig in dit beeld, o Nederlandsche jeugd!
Uw leidsman op het spoor van wetenschap en deugd;
Die 't Eermetaal verwierf, de roem is van zijn' stand,
En heel zijn leven wijdde aan 't heil van 't Vaderland,
Eenvoudig, zonder praal, en wars van ijd'le glorie,
Leeft hij in 't hart des Belgs, zijn naam in 's lands historie 
Eerlang zal mijn Ambtgenoot, de Hoogleeraar Van Swinde-
ren9 eene levensbeschrijving van den braven Man in het
licht geven, uit welke zijne verdiensten zullen blijken. Mij is
het eene aangename herinnering, denzelven persoonlijk ge-
kend te hebben.
Wat dit vijfde stukje betreft: hetzelve is door den Schrijver,
onder vele sukkelingen en pijnen, echter geheel afgewerkt;
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dit meldde hij in eenen brief, geschreven den 14 van Winter-
maand des vorigen jaars, erkennende daarbij des Heeren
gunstige ondersteuning met vurigen dank. De lezing van
dit en de andere stukjes strekke der Jeugd ten wezenlijken
zegen! Dit was de wensch van den nu zaligen Wester, dit is
de wens van zijnen Hem hoogschattenden Vriend                                         

E.Tinga

De bovengenoemde Prof.van Swinderen voerde de redac-
tie van een gedenkbundel Ter gedachtenis van Hendrik
Wester, bij J.Oomkens uitgegeven in 1821 (afb.5). Daarin
werd opgenomen een ook separaat gepubliceerde Rede-
voering ter nagedachtenis van den heer H.Wester, door
M.J.Adriani, predikant en mede-schoolopziener te Oude
Pekela, uitgesproken uit naam van het Departement der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de hervormde
kerk te Oude Pekela: 
[Zijn laatste ziekte] overviel hem reeds in de beginselen in
het midden van het vorig Jaar. Echter bleef hij, in zijn huis,
nog aanhoudend werkzaam, bijzonder aan het vijfde en
laatste stukje van zijne Bijbelgeschiedenis voor de Neder-
landsche Jeugd; en meermalen uitte hij den wensch, dat hij
nog slechts zoo lang mogt leven, dat hij dit zijn werk, op
hetwelk hij met reden grooten prijs stelde, zelf kon ten einde
brengen; en dezen zijnen wensch heeft hij ook volkomen
vervuld gezien. Op den 23. December l.l. mogt hij dit zijn
laatste werk voltooijen met dankzegging aan God 10.

In de los uitgegeven Redevoering bericht Adriani in 'Aan-
merkingen en ophelderingen' (p.44): Daags voor het uit-
breken zijner jongste noodlottige ziekte, eene geweldige
bloedspuwing, was hij nog driemalen ter kerke geweest,
eene gewoonte, die hij veelal volgde, zoo hem geene onge-
steldheid verhinderde. 

Tien jaar na het overlijden van Wester, in 1831, verscheen
bij Oomkens een tweede uitgave van de Bijbelgeschiede-
nissen voor de Nederlandsche Jeugd, nu in twee in iets gro-
ter formaat (16,5 x 10 cm) uitgevoerde delen (afb.6). Het
aantal 'platen' werd gereduceerd tot negen11. Het 'Voorbe-
richt des uitgevers'  in het eerste deel (maart 1832)  luidt: 
Hoe zeer de Bijbelgeschiedenissen voor de Nederlandsch
Jeugd, in vijf stukjes, van den alom geachten Schrijver, wij-
len den heer Wester, door de menigte der daarin voorko-
mende plaatjes, eenen hoogeren prijs vereischten, dan men
anders voor werkjes voor de jeugd wenscht te besteden,
heeft echter de aftrek derzelve de gunstige verwachting,
welke men zich daarvan had voorgesteld, niet gelogenstraft.
Gaarne voldeed daarom de uitgever aan het algemeen ver-
langen, om deze Geschiedenissen, in een ander formaat met
betere plaatjes, tot matiger prijs te leveren, in vertrouwen
dat zulks aan hen, die den kundigen en Godvruchtigen
Schrijver gekend hebben, aangenaam zijn zal, en daardoor
deze Bijbelgeschiedenissen  bestendig zullen hoog geschat
worden als het laatste werk, dat de waardige Wester in zijne
jongste ziekte heeft mogen voltooien.

Afbeelding 5 - Titelpagina van gedenkboek Hendrik Wester
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De deeltjes van de eerste uitgave kostten 18 stuivers (dl. 1-
3), resp. 22 stuivers (dl. 4-5), de twee deeltjes van de 2e
druk elk f.1,50.

In een cryptische passage in de hier gepubliceerde brief
verzoekt Wester zijn uitgever 'het laatste vers' toe te zen-
den aan H. Ter Voor. Hayo Ter Voor (1784-1826) was grutter,
boekwijten- en mosterdmolenaar die dicht bij de boek-
handel van Jan Oomkens woonde, een paar huizen ver-
derop aan de Brugstraat. De ook genoemde rentmeester
Quintus was Jhr.Mr. Willem Jan Quintus (1778-Groningen-
1839). Hij  was van 1811 tot 1815 plaatsvervangend vrede-
rechter bij het kanton Oude Pekela en zal in die funktie,
hoewel wonend in Groningen, de schoolopziener Wester
goed gekend hebben.

Bovendien was diens vader, Mr. Justus Datho Quintus
(1733-1817), raadsheer te Groningen, door de hoogleraar in
de theologie Paulus Chevallier in 1783 al benaderd om de
schoolmeester uit Ten Boer, Hendrik Wester, door de
stadsregering (bij wie het benoemingsrecht van onderwij-
zers in de Veenkoloniën berustte) te laten benoemen als
onderwijzer te Oude Pekela ter vervulling van de vacature
die daar in 1783 was ontstaan door het overlijden van de
schoolmeester Derk Jans Houwink. 
Het plan van Wester om een 'lief leesboek' , inhoudende
een kinderpreek en een stukje in de Bijdragen (mogelijk
voor het Weekblad voor den zoogenaamden gemeenen
man, een uitgave van 't Nut) uit te geven werd door Oom-
kens niet gerealiseerd.

In de Provinciale Groninger Courant van 25 april 1826 werd
bericht dat men op 21 april te Oude Pekela zeer aangenaam
werd verrast 'door eene kennisgeving aan den heer burge-
meester en de kerkenraad van de Oude Pekel-A, geschre-
ven uit Groningen, door eenen vriend van Wester, dat aan
ons zou toegezonden worden een eenvoudig gedenkteken
om op het graf van wijlen de heer schoolopziener H.Wes-
ter geplaatst te worden' (afb.7). Al spoedig zal bekend ge-
worden zijn dat die schenker Jan Oomkens was. Diens
naam wordt dan ook genoemd in een artikel dat de toen-
malige burgemeester van Óude Pekela, B.G.Borgesius, in
de Groninger Volksalmanak voor 1896 publiceerde toen
het enigszins vervallen monument vervangen was door
een ander exemplaar. 

Het oorspronkelijke, stijlvolle, neo-klassicistische mo-
numentje, dat slechts de naam WESTER draagt (dat was
immers voldoende), staat sinds 1991 in de tuin van het Ka-
piteinshuis Pekela (zie foto omslag), nu als aandenken aan
de langdurige, zo vruchtbare samenwerking tussen de
schrijver van schoolboekjes Hendrik Wester en zijn uitge-
ver, Jan Oomkens. 

A.Westers

Afbeelding 7 - Grafmonument Hendrik Wester, 1826
Uit overdruk Gron.Volksalmanak voor 1896, p. 1
Verz. Kapiteinshuis Pekela  



Noten:
1
O.I.inkt op dun papier, 22 x 17,5 cm, aan de linker zijde ca
5 mm afgesneden. Aan de keerzijde was links onder een
ovale portretgravure (verg. afb.2) van Hendrik Wester ge-
plakt

2
Voor zijn biografie zie A.Tiktak, Hendrik Wester en 'zijn'
school 1643-1993, Oude Pekela 1993, p. 14 vv. en D.Kuil,
'Hendrik Wester', http://www.futurum.nl/genealogie/bio-
graaf/wester.html

3
Abe Kuipers, A.van der Veen Oomkens, een Groninger let-
tergieterij in  de negentiende eeuw, Groningen 1987, p.11

4
Ter gedachtenis van Hendrik Wester, bij J.Oomkens 1821,
p. 24 (Th.v.Swinderen): , Er zijn van dezelve, die 25 malen
gedrukt zijn waarvan de meeste oplagen telkens ieder van
vijf duizend exemplaren zijn geweest, en van welke dus
meer dan 100.000 exemplaren gebruikt zijn'. Van Wester's
De merkwaardigste bijbelgeschiedenissen in vragen en ant-
woorden voor jonge kinderen verscheen bij J.Noorduyn &
Zn te Gorinchem in 1913 zelfs de 88e druk!

5
Jaarverslag 2005, p.7 vv en Jaarverslag 2007, p.4

6 
Vóór in het eerste deeltje van de Bijbelgeschiedenissen is
een gedrukt etiketje ingeplakt:'Deze en alle andere soorten
van boeken, benevens allerlei school-, schrijf- en kantoor-
behoeftens, zijn te bekomen bij den boekverkoper Kluit,
op de hoek van de Groote Markt te Brielle'. Mogelijk heeft
Kluit deze deeltjes betrokken bij de boekhandelaar Salo-
mon van Benthem te Middelburg, aan wie Oomkens zo
veel boeken leverde. Zie Harry van der Laan, Het Gronin-
ger Boekbedrijf, Assen 2005, p. 272 vv

7
Een in 1817 verschenen eerste deeltje, een 'proeve', werd in
1818 nog gevolgd door een tweede deeltje (verz.Kapiteins-
huis). In het daarin opgenomen 'Voorberigt' verklaart de
auteur, dat de gunstige onthaal van het eerste deeltje bij
o.a. jonge schoolhouders en ondermeesters hem er toe
bracht dit tweede deeltje spoedig te laten volgen en voegt
er als noot aan toe 'De gunstige beoordeling in de Boekzaal
van November 1818 verscheen na het opstellen van dit
stukje'

8
In het voorbericht van het in 1820 gedrukte vierde deeltje
verklaart Wester, dat hij het N.T. in plaats van in drie, in
twee deeltjes heeft uitgegeven

9
Prof. Theodorus van Swinderen (1784-1851), hoogleraar in
de natuurkunde, tevens schoolopziener te Groningen en
oprichter van het Departement stad Groningen van de
Maatschappij tot Nut van 't  Algemeen, was bevriend met
Hendrik Wester. Dank zij hem werd na het overlijden van
Wester in de Martinikerk een gedenkteken geplaatst

10
M.J.Adriani,' Redevoering ter nagedachtenis van den heer
H.Wester, uitgesproken uit naam van het Departement der
Maatschappij tot Nut van 't  Algemeen te Pekela, in de kerk
der hervormden te Oude Pekela', in Ter gedachtenis van
Hendrik Wester, te Groningen bij J.Oomkens, 1821, p. 16 

11
Naar tekeningen van Schubert  gegraveerd door J.E.Mar-
cus, C.C.Fuchs en D.Veelwaard, allen te Amsterdam


