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Kapiteinshuis Pekela                                           
Stichting Westers, K.v.K. 41014965
Bankrekening: 947768955
Stichting Kapiteinshuis Pekela,
K.v.K. 02068653
Controle financiële administratie: 
Accountantskantoor Pors R.A., Veendam

Aanmelding als donateur is mogelijk bij de heer 
J. Schreuder: 
per telefoon: 0597-646181,
email: janicaschreuder@hetnet.nl  of 
schriftelijk: Stichting Westers, Schoener 38, 
9663JB  Nieuwe Pekela.
Aanmelding via de website, www.kapiteinshuis.nl 
is eveneens mogelijk.
De donatie kunt u, met een minimum € 15,- per jaar, 
zelf bepalen.

Entree:
€ 3,00 p.p. , groepen van 8 of meer p.p. € 2,00.
Kinderen: t/m 6 jaar gratis, 7-12 jaar € 1,00 p.p.

Afbeelding op de omslag:

Colofon
Uitgave: Kapiteinshuis Pekela/Stichting Westers,
Ds. S. Tjadenstraat C 95, 9663 RD Nieuwe Pekela.
Vormgeving en druk: Reinier van der Kooi, Veendam.
Ontwerp logo : Th. Zwinderman, Nieuwe Pekela.

Bestuur per 31-12-2013:
De heer         G.Koerts, voorzitter                   
Mevrouw      H.Haaijer-Lutjeboer, secretaris
De heer         H.J.Lesterhuis, penningmeester
Mevrouw      J.G.Hoiting-Schreuder, 

donateursadministratie
De heer         H.H.Meijerink,

coördinatie groepsbezoeken
Mevrouw      F. Olsder-Bueving, sleutelbeheer
De heer         K.Weerts, woningtoezicht

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de
heer  H.A.Hachmer, conservator van het Veenkoloniaal
Museum te Veendam en het Kapiteinshuis. 
De heer drs. A.Westers is adviseur van het bestuur.

Vrijwilligersteam per 31-12-2013:
Gastheren/gastvrouwen:
Mevrouw      J.Abbring-Allemekinders
Mevrouw      H.Borgeld-de Vries
De heer         G.Brans 
Mevrouw      H.Draaijer-Grave
Mevrouw      H.Eerkens-Veldkamp
Mevrouw      M.Haayer-Fens
Mevrouw      G.G.Heckman
Mevrouw      J.Heeres-De Jong
Mevrouw      J. de Jonge
Mevrouw      M.Koning
Mevrouw      A.Lesterhuis-Tunteler
De heer         H.H.Meijerink
De heer         E.Nederhoed
De heer         H.Pel
De heer         G.H.Reins
Mevrouw      T.Ridder-Tilma
Mevrouw      A.Rosema- Begeman  
Mevrouw      C.S.Scheltens-Grave
De heer         A.Schrik
De heer         J.Schrik
Mevrouw      G.Tiktak-Steen
De heer         W.Verhagen
Mevrouw      A.de Vries-Smit
De heer         C.Wassenaar
De heer         A.Wieske

Woningonderhoud:
De heer         G. Beikes
De heer         F. Spelbrink

Tuinonderhoud:
De heer         K. van der Laan

Openingstijden:
April t/m oktober: op dinsdag en donderdag, de 1e  en 3e
zondag van de maand, steeds van 13.30 - 16.30 uur.
Voor bijzondere openingsdagen en -tijden, Nationaal
Museumweekend, Koninginnedag, Schutsemarkt, 
Open Monumentendag, Kerstvakantie, raadpleeg 
onze website: www.kapiteinshuis.nl. 

Groepsbezoek op afspraak het hele jaar mogelijk!

Tegeltableau met voorstelling van een 
driemastgaljoot en bootschip.



Verslag van het bestuur.

Bezoekers
In 2013 bezochten 675 mensen het museum of namen deel
aan onze activiteiten. Een terugloop met circa 40% ten op-
zichte van het vorig jaar. De belangrijkste oorzaken: 
- In 2012 bezochten alle scholen het Kapiteinshuis in het

kader van een provinciaal project ( 250 kinderen ); in
het verslagjaar daarentegen waren er geen schoolbezoe-
ken;

- Met de open dag tijdens de Schutsemarkt telden we
aanzienlijk minder bezoekers dan het vorig jaar (-120).

Het  aantal groepsbezoeken bleef op hetzelfde niveau; 17
groepen vereerden ons museum met een bezoek. Familie-
uitjes, excursies van Vrouwen van Nu en ook nu weer en-
kele fietsclubjes die een bezoekje aan het Kapiteinshuis
zagen als een welkome onderbreking van hun tocht.  Ook
de Museumverein Dornumersiel (Ost-Friesland) en het
Vestingsmuseum/Stichting Vrienden van Nieuweschans
kwamen ons een bezoek brengen.

De deelname aan de Rabo-museumdag (105 bezoekers)
betekende ook nu weer een topdag voor het Kapiteinshuis.
Blijkbaar is de publiciteit in combinatie met de mogelijk-
heid om musea gratis te kunnen bezoeken voor veel leden
van de Rabobank aanleiding om er een ‘museum-dag’ van
te maken. Veel bezoekers  doen op die dag twee of meer
musea. 

De meeste bezoekers komen in groepsverband of op spe-
ciale dagen als de Rabo-museumdag, Schutsemarkt en
Open Monumentendag. Er zal in de toekomst dan ook
meer de aandacht worden gevestigd op de mogelijkheid
van groepsbezoeken  gedurende het gehele jaar. 

Donateurs
Op 31 december telde het Kapiteinshuis 135 donateurs.
Ondanks de vergrijzing blijft het donateursbestand reeds
een aantal jaren op dit niveau.  Behalve het jaarverslag ont-
vingen de donateurs twee maal een nieuwsbrief en een uit-
nodiging voor de Kapiteinslezing.

Vrijwilligers
De groep vrijwilligers (naast de bestuursleden) bestond in
het verslagjaar uit 24 gastheren/gastvrouwen en een drie-
tal heren voor het onderhoud van huis en tuin. Zoals ge-
bruikelijk vergaderden bestuur en vrijwilligers in het
voorjaar een keer gezamenlijk. De belangrijkste onderwer-
pen zijn dan de invulling van het rooster gastvrouwen/
heren voor de openingsdagen en informatie-uitwisseling.
In september werd gezamenlijk genoten van een buffet van
traditionele Hollandse stamppotten. Enkele dames had-
den zich opgeworpen tot ware ‘stamppot-specialisten’. 
Iedereen liet zich de dreuge bonen, mous en krentjebrij
goed smaken. Met het weer ging het op het nippertje goed.
Een geslaagd tuinfeestje dus.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal en
een keer samen met de vrijwilligers. De heer H.J. Lester-
huis, penningmeester, heeft in december kenbaar gemaakt
zijn bestuurstaken te willen beëindigen i.v.m. drukke
werkzaamheden. Hij zal ruim de tijd nemen om zijn op-
volger in te werken. Inmiddels is de heer J. Schreuder  
bereid gevonden het penningmeesterschap op zich te ne-
men.

Vrijwilligersteam aan de stamppot (foto’s Bert Haaijer)



Publiciteit
Op vrijdag 6 september was het Kapiteinshuis present op
de culturele markt in Oude Pekela en op 30 november
werd deelgenomen aan de informatiemarkt Westerwol-
dambt in Bellingwolde.  De nieuws-website Prachtig Pe-
kela besteedde regelmatig aandacht aan het Kapiteinshuis,
o.a. met een uitvoerige fotoreportage. Ook middels de
schrijvende pers en Radio Westerwolde verkreeg het mu-
seum de nodige publiciteit.

Activiteiten
Het  vorig jaar werd voor de renovatie van de tuin en de
schuur met succes gebruik gemaakt van de landelijke
NLDoet actie. Op vrijdag 15 maart werd aan deze operatie
een vervolg gegeven. De tuinaarde in de borders werd af-
gegraven en vervangen met behulp van het complete Ma-
nagementteam van de Kompanjie. Enkele weken later zijn
de borders opnieuw beplant.

Tijdens de Schutsemarkt ( 8 juni ) was het museum weer
gratis toegankelijk.  Van deze gelegenheid  werd ruim-
schoots gebruik gemaakt; 48 mensen bezochten het mu-
seum. 

De Kapiteinslezing begint al een traditie te worden en
vond plaats op zaterdag 2 november. Spreker was deze keer
de heer Jans Blok. Met zijn lezing “Over turfschepen,
coasters en catamarans” schetste hij een beeld van zijn
leven op en om het water. De volle zaal ( 55 mensen ) luis-
terde geboeid naar zijn levensverhaal.

De managers van de Kompanjie in actie (foto’s Abel van der Veen)



Schenkingen, legaten, aankopen 2013

1. Bronzen plaat met tekst “Mach.Fabriek  ZWALVE
Oude-Pekela  Holland”. 6-hoekig met 4 gaatjes voor
bevestiging op trailer. 
Schenking de heer G. Koerts jr., Nieuwe Pekela.

2 Messing rond plaatje, diameter 4 cm. met gat in het
midden, voor bevestiging op een kraan als  gebruiks-
aanwijzing. Tekst  warm <> koud  R. van Driesten
Oude-Pekela.
Schenking de heer G. Koerts jr., Nieuwe Pekela.

3 Boek “Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en
pensioenfonds”. Uitgever Boekhandel Kolstein,
Schiermonnikoog. Schrijvers: Ron R. van Staveren,
Sikko Parma, Piet J. Teensma,   Durk T.Reitsma en
Arend J. Maris.
Schenking de heer C. Begeman, Groningen.

4    Getekend portret van Abraham Westers getiteld “De
Mottenberg”. 10,5 x 19 cm.                    
De Mottenberg was vroeger een scheepswerf in de
stad Groningen. Later werd op die plaats het 
Museum gebouwd. Met scheepsseinvlaggen is de
tekst “Bram en de Mottenberg”ingetekend. 
Kunstenaar: Ger Siks 1993.
Schenking drs. A. Westers, Groningen.

5 Oorkonde, met afbeelding van het Kapiteinshuis, 
behorend bij de aan Abraham Westers toegekende
Veenkoloniaal Museumprijs  1995. Ontwerp: Jaap
Geerling 1995.
Schenking drs. A.Westers, Groningen.    

6 Portret ( pastel ) van Albert Ufkes, “onderwijzer der
jeugd” te Nieuwe Pekela. Later “hoofd der school” te
Oude Pekela. Kunstenaar: Berend Kunst, de reizende
Groninger portrettist. 1862.
Legaat mevrouw A.Logman-Wentink, Nieuwe Pekela.

7 Portret ( pastel )van Stientje Geertsema, 3e vrouw
van Albert Ufkes ( zie 6 ). Kunstenaar Berend Kunst,
de reizende Groninger portrettist. 1850.
Legaat mevrouw A.Logman-Wentink , Nieuwe Pekela.

8 Geborduurd ‘schilderij’, voorstellende een kuststrook
met zeilschip, huizen en bomenpartij. 
Niet gedateerd en niet gesigneerd.
Legaat mevrouw A.Logman-Wentink, Nieuwe Pekela.

9 Boek “Kort begrip der Algemene Geschiedenis”. 
Auteur: Ysbrand van Hamelsveld. Uitgever Johannes
Allart, Amsterdam in 1802. In bezit geweest van kapi-
tein B.B. Höster; het boek is voorzien van zijn naam,
kalligrafisch geschreven. 
Schenking de heer J. de Weijs, Wildervank.

10 Boek “Bijbelgeschiedenis”. Auteur: Ysbrand van 
Hamelsveld.
Uitgever Johannes Allart, Amsterdam in 1742.
In bezit geweest van kapitein B.B. Höster; het boek is
voorzien van zijn naam, kalligrafisch geschreven.
Schenking de heer J. de Weijs, Wildervank.

11 Boekje “Uit Pekela’s Verleden”. Auteur W.H.Bosgra.
Uitgegeven ten bate van ’t Groene Kruis, april 1930.
Drukkerij G.A. Feringa, Oude –Pekela.
Schenking de heer D. Tiktak , Nieuwe Pekela.

12 Beddenkleed ( hoeslaken ); rood/wit gebloemd.
Schenking mevrouw T. Haneman , Nieuwe Pekela.

13 Tien schriftjes met aantekeningen/waarnemingen
over allerlei onderwerpen in de 18e en 19e eeuw.  
Met name betreffende Pekela en de regio.
Schrijver onbekend.
Schenking NN.

(foto Bert Haaijer)

(foto’s Bert Haaijer)



14 Twee mappen met diverse krantenartikelen, m.n. 
betreffende de scheepvaart in de eerste helft van de
20e eeuw. 
Schenking NN.

15 Diverse documenten ( veelal afschriften ) betreffende
de stranding van de  “Jantiena Jacoba” in 1892 voor
Wangeroog; waaronder de verklaring van kapitein 
J. Meinders.
Schenking de heer G. Meinders, Zuidwending.

16 Gaspenning Oude Pekela.
Schenking de heer W.F. Doornbos, Groningen.



Pekelder zeelieden door de Sont
Door Weiko Piebes

Met gedetailleerde aandacht voor Eije Sijbrands

Langs het Pekelder Hoofddiep ontstonden in de 18e eeuw meer en meer
scheephellingen en werven met aanverwante bedrijvigheid, als zeilma-
ker of beide, zoals Reint Brans in 1778 in Oude Pekela had. Vermoedelijk
gaat het in de 400 jaar Pekela opgevoerde Reint Brans om Reint Brons,
aangezien deze familie er eentje was van zeilmakers en een familie Brans
in deze periode niet voorkomt in Alle Groningers. Maar de meesten leg-
den zich toe op de scheepsbouw. In 1787 worden werven genoemd van
Lammert Jans de Jonge, Prike Folkerts de Weert en de gebroeders Wij-
cher Kuipers en Hendrik Klasens Kuipers. In 1790 staat Klaas Jans de
Jonge in Oude Pekela geregistreerd. In 1778 had Jan Jans de Jonge nog
een werf in Oude Pekela. Hindrik Claassen had in 1769 een schip van
ongeveer 75 bij 18 voet (zo'n 23 x 5,5m) in de aanbieding, terwijl de
scheepstimmerman Evert Jans Duyn in 1756 er een had van 74 bij 16 voet
en in 1760 een van 72 bij 16 voet. De turfschippers hadden veelal ook
hun domicilie in de Pekela's en voerden hier niet alleen de hellingbeur-
ten uit, maar lieten er op den duur ook nieuwe schepen van stapel lopen.
Op de schipperslijsten van de zestiger jaren van de 18de eeuw prijken
bijvoorbeeld Geert Jacobs, Pieter Jans en Ellie (Eltie) Derks, Yacob Roe-
lofs Suireng, Syourt Poortmans, Hinderk Jan Koster, Harm Harms But-
tes, Jacob Reins Fijn, Tjark Ulbens Pot, Mindelt Jans Miening en Jurjen
Koerts. Een aantal van deze schippers komt middels huwelijk in de na-
zatenlijn van Pijbe Gerrijts. Jacob Reints (1713-....) zijn kleinzoon Jacob
Harms Fijn (1789-1841) huwt met Jantje Jans Piebes (1795-1863). Pijbe
Gerrijts is haar betovergrootvader. Of Geert Jacobs dezelfde Geert Jacobs
(±1736 - 1778) is, die trouwde met Lijsabeth Pijbes (1733 - 1816) is (nog)
niet duidelijk. Ook van Lijsabeth is Pijbe Gerrijts de betovergrootvader.

Snabben en tasken domineerden als scheepstype in de 17de een 18de
eeuw de binnen – en kleine kustvaart. De snabben werden na 1750 bijna
niet meer gemaakt. De tasken bleven tot 1800 nog rondvaren. De tjalk
kreeg vanaf 1750 de overhand. De grote tjalken en koffen, van 80 tot 120
ton, ware geschikt voor de kustvaart en gingen  ook richting Oostzee.
De prijzen lagen in 1762 zo rond de 3400 gulden. Voor dat bedrag ver-
kocht de weduwe van Berend Harms (Nieuwe Pekela) haar schip, nadat
gebleken was dat haar nieuwe man, Lammert Klasen (Tiktak) liever
landbouwer was. Of dit een reëel bedrag is, is mij niet bekend. In de
winter van 1757, die in de Scandinavische landen streng te noemen viel,
was de vraag naar turf in steden als Hannover langs de Elbe erg groot.
“Welke voor de Hanoversen zoo veel Turf Scheepen als mogelijk is na
de Elve verzend. Dezelve Scheepen verdienen voor een reys 5,6 à 7 hon-
derd gld. en het is meest Pekelder en Sappmeerster Turf die men eyscht”.
Dit lijkt in verhouding met de prijs van het verkochte schip erg veel.

Het aantal scheepsbewegingen nam steeds meer toe. Aan het eind van
deze eeuw passeerden tot 2500 schepen het beneden verlaat. Meestal
bestond de lading uit turf en terug met stratendrek. Maar de schippers
begonnen ook andere zaken te vervoeren. De standplaats was dan wel
Pekela, maar de te vervoeren producten kwamen van en gingen naar an-
dere plaatsen. Ook kwam de rechtstreekse handel/vervoer naar de
Oostzee op gang. 

De Sonttolregisters 

De Sonttolregisters (STR) vormen de 
administratie van de tol die de koning van
Denemarken hief over de scheepvaart door
de Sont, de zeestraat tussen Zweden en 
Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de 
eerste decennia) bewaard gebleven voor de
periode 1497 tot 1857, toen de tol werd 
opgeheven. 

Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. 
De STR worden bewaard in het Deense 
Nationaal Archief (Rigsarkivet) in 
Kopenhagen.

De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen
doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden
de ambtenaren van de Tolkamer in  
Helsingør in principe de volgende gegevens:

- de datum
- de naam van de schipper
- de woonplaats van de schipper
- de haven van vertrek
- de haven van bestemming (vanaf het

midden van de jaren 1660)
- de samenstelling van de lading
- de tol

bron: De Sonttolregisters 

De Sont in vogelvlucht, gezien naar het 
zuiden. Op de voorgrond zijn vijf 
Nederlandse schepen zichtbaar. Rechts liggen
onder andere slot Kronborg, Elseneur en 
Kopenhagen.

Gerard van Keulen en zoon, 1726
bron: het geheugen van nederland



De Sonttolregisters meldden op 5-7-1739 en 14-8-1740 een doortocht van
de Pekeler schipper Tialling Eyes. Hij reisde met ballast, muurstenen
oftewel bakstenen naar de Oostzee. In 1760 begon een reeks van
scheepsbewegingen, die daarna nog tot het opheffen van deze registers
zouden blijven komen. Dat jaar kwamen Harm Jans Gernaat en Eije Sy-
brands (1733-1806) ook voor het eerst door de Sont. Ook van Eije is Pijbe
Gerrijts de betovergrootvader. Eije komt op 14-5-1760 als 67e passant dat
jaar langs de Sont, waar hij aangifte doet en zijn belastingen à 82½ daal-
der betaald. Harm komt op 28-6-1760 als 216e passant dat jaar langs de
Sont, waar hij aangifte doet en zijn belastingen à 2½ daalder betaald.

De heenreis leidde langs de Deense kust met
haar hoge steile duinen in de Hesselse Bocht
en naar de verplichtte stop bij de Kronborg bij
Elseneur (= Helsingør).

(bron: vakantiefoto’s zomer 2010)

Door deze Sonttolregisters is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van alle scheepsbewegingen. Vele vrijwilligers zijn
al enige tijd bezig om al deze gegevens over te nemen in een database, zodat vrij eenvoudig een beeld te maken is van diverse
zaken, mits men de vele foutief ingevoerde data weet weg te werken. Uiteraard is het een monnikenkarwei om het gepriegel
van de Deense boekhouders te ontcijferen, dus echt veel kan hier in eerste instantie niet aan gedaan worden. Na combinatie
met andere gegevens, zoals stamboomgegevens, kunnen niet bestaande combinaties omgezet worden in wel bestaande per-
sonen. Een poging om de ruim 11.000 scheepsbewegingen van de in de Pekela's ingeschreven schepen met hun schippers
inzichtelijk weer te geven, faalt dan ook bij gebrek aan gezuiverde gegevens.

In 98 jaar maakten de schippers die in-
geschreven stonden in de Pekela's 11162
scheepsbewegingen door de Sont. In
1858 staakten de Denen, na 400 jaar-
eindelijk de tolheffingen. Wel kunnen
we de 11.162 bewegingen in een staaf-
diagram per jaar zetten, zodat er een
betrouwbaar beeld ontstaat, in welk
jaar men voer en hoe vaak. Echter dit
beeld is ook sterk vertroebeld, doordat
de schippers weliswaar hun huis aan de
Pekel A hadden staan, dit niet inhield
dat ze ook elke reis langs huis kwamen
of opgaven dat hun standplaats Pekela
was. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reis-
bewegingen van Eye Sybrands die we
straks uitvoerig zullen bespreken. 



Als ingeschrevene van Pekela maakte hij 40 reisbewegingen door de Sont. Wanneer we de database van de Sonttolregister
naar hem doorzoeken komen we op 36 retourbewegingen, dus 72 reisbewegingen. Dit zijn er 32 meer en dat kunnen we ver-
klaren door de opgave van andere standplaatsen. In zijn scheepvaartperiode 1760-1806 bleek, zoals we ook uit het grafiekje
kunnen lezen dat er in de Bataafsche Republiek-periode en Frans-Bataafse tijd (1795-1813) geen of nauwelijks scheepvaart
vanuit de Pekela’s plaats vond, maar dit is schijn. Men vlagde om naar neutrale landen om blokkades te kunnen omzeilen.
.
Eye stond vanwege de oorlog dan ook ingeschreven op een andere standplaats, namelijk het buiten Franse invloedsferen
liggende Papenburg. Ook Meppen, Norden en Jever waren populair. Door de data enigszins te controleren op eenvoudig te
checken fouten, namen en voornamen te vergelijken met bekende stambomen kunnen we van de 11162 scheepbewegingen
er 6584 als correct  beschouwen. Van deze ruim 6,5 duizend namen kunnen we toch enkele highlights geven. Bijvoorbeeld
de schippers die -met nog steeds Pekel als standplaats- de meeste bewegingen door de Sont maakten: Harm Leenderts Kok
(89), gevolgd door Jan Hindriks Dik, Remmert Roelfs Tunteler, Arend Foppes Noorman, Klaas Egberts Tiktak, Reinder Jans
Schuring, Claas Derks, Harm Wolters Luikens, M.J. de Jonge en als laatste die we nu even noemen J.J. Koerts (58).

Te verwachten is dat zonen de vaders opvolgen. Daarom kunnen we met de 6500 gecorrigeerde namen een overzichtje maken
van de meest voorkomende schippersfamilienamen uit Pekela. Tussen haakjes het aantal scheepsbewegingen.

de Jonge (457),
de Boer (347),
Schuring (285),
de Grooth (220),
Smit (213),
Dik (209),
Brouwer (208),

Vos (191),
de Groot (157),
Wijkmeijer (154),
Brons (153),
Schuur (145),
Koster (142),
Tiktak (141),

Mooi (139),
Piebes (133),
Veen (128),
Oldenburger (127),
Klasen (122),
Mulder (121),
Scherpbier (116),

Harding (115),
Korter (104),
Luikens (102) en
Potjewijd (98).

Eije Sijbrands

Wanneer we de reizen van Eije onder de loep leggen, valt een aantal
zaken meteen op. Allereerst is het een lastig probleem om überhaupt
de data uit het tolsysteem te krijgen, vanwege de vele spellingsvarianten
die er mogelijk zijn. En gezien een aantal ontbrekende reizen, retour-
reizen, zullen er een aantal reizen missen in dit overzicht. 

We tellen 15 varianten, te weten: E. Sybrands - Eide Sybrands - Eje Sy-
brands - Eyde Sybrand - Eye Sibrandt - Eye Sibrandts - Eye Sibrants -
Eye Sibrantz - Eye Siebrands - Eye Sybrand - Eye Sybrands - Eye Sybrandt
- Eye Sybrants - Eyse Sybrands - Eyte Sybrands.

Naast Oude Pekela, toen nog Ter Peckel of varianten daarvan geheten,
kwamen er ook nog enkele andere namen voor. Opvallend is de naam
bij zijn tweede reis. Hier staat Vriesland als standplaats. Daarnaast
komen Amsterdam, Groningen, Oostende en Harlingen voor.

De opgegeven bestemming is vaak de Oostzee. De reden voor deze op-
gave is onduidelijk. Bij de terugreis wordt veelal wel een plaatsnaam op-
gegeven. Uit deze bewegingen blijkt dat Memel het huidige Klaipeda in
Litouwen een populaire bestemming was.

Reis Aantal Reisduur
jaar reizen (in dagen)

1760 1 25 
1761 1 33 
1765 2 25 - 32 
1769 1 40 
1772 1 40 
1775 1 38 
1780 1 34 
1783 1 27 
1784 2 36 - 32 
1785 1 31 
1786 2 35 - 26 
1787 1 29 
1788 1 64 
1789 1 41 
1790 2 32 - 42 
1791 2 16 - ? 
1792 2 24 - 34 
1794 1 35 
1796 2 81 - 54 
1797 3 28 - 21 - ? 
1798 1 ? 
1799 1 ? 
1801 1 ? 
1802 1 ? 
1804 2 ? - ? 
1805 1 ? 

Deze 25 familienamen nemen bijna 40% van de ruim 11 duizend bewegingen voor hun rekening. Dat percentage wordt waar-
schijnlijk hoger, wanneer alle namen correct gemaakt zijn en wanneer de namen in een stamboom zijn gezet. Want dan
blijkt dat de 52 scheepsbewegingen van Sijbrands zo bij het aantal van Piebes gerekenend kunnen worden. 
Zo zullen er nog vele patroniemen bij familienamen geplaatst kunnen worden, wanneer eenmaal de stambomen gemaakt
zijn en namen uit de Sontregisters gecorrigeerd zijn (400 jaar Pekela, p. 51-52; De Sonttolregisters).



Aangezien hij meestal maar eenmaal per jaar -als hij al ging- via de Sont
naar de Oostzee voer, houdt dit natuurlijk niet in dat dit de enige reizen
waren. Het zijn slechts de reizen die geregistreerd staan in de Sonttol-
registers. Daarnaast kan hij natuurlijk andere trajecten hebben gevaren,
die niet langs de Sont voeren. Hiervoor zullen we hopelijk andere regi-
straties tegenkomen. De multi-linguale productenlijst kan uitkomst bie-
den, om er achter te komen welke producten Eije zoal vervoerde.

Richting Oostzee
De keren dat hij naar de Oostzee voer en dit ook als zodanig opgaf op
16-7-1769, 20-7-1772, 2-6-1775, 12-6-1780, 23-4-1784, 28-6-1784, 24-4-1785,
12-9-1786, 16-4-1788, 19-5-1790, 31-7-1790, 8-10-1791 en 29-7-1792, ging hij
er met ballast naar toe.

Terug uit Memel
Uit Memel (Klaipeda) kwam hij meestal met houten producten terug
zoals op:

7-7-1766 met 53 balken (bielker) naar Emden;
31-8-1766 met 60 balken naar Nieuwendam;
25-8-1769 met 65 grenen balken (fyrre bjælker), duigen voor vaten 
of pijpenhout (pibestaver) naar Groningen;
9-8-1772 met 83 grenen balken (fyrre bjælker), 1 (Skock?) gekloofd 
eikenhout voor duigen (Klapholt), 8 (Skock?) duigen (staver) naar 
Groningen;
30-7-1784 met 150 balken en 5 (Skock?) duigen (staver), 15 Pruisische
delen (Pr. dehler), 1 last lijnzaad (hørfrø), 30 kleine stelen 
(Småstænger) naar Termunterzijl;
25-5-1785 met 130 balken, 300 palen (poster) naar Groningen, 
60 stokken of staven (stænger), 2 (Skock?) duigen en ½ (Skock?) 
gekloofd eikenhout voor duigen (klapholt) naar Groningen;
5-8-1786 met 155 balken en 3 (Skock?) duigen naar Ameland;
8-10-1786 met 126 balken, 2 (Skock?) duigen en ½ (Skock?) gekloofd
eikenhout voor duigen (klapholt) naar Groningen;
20-9-1789 met 102 balken, 3/4 (Skock?) gekloofd eikenhout voor 
duigen, 4 (Skock?) duigen en 40 stokken of staven naar Harlingen;
20-6-1790 met 150 balken en 12 (Skock?) duigen naar Pekela;
11-9-1790 met 112 balken, 30 delen (dehler) en 2 (Skock?) duigen 
(staver) naar Charlottenpolder;
19-8-1791 met 137 balken, 2 palen (poster), 14 Pruisische delen 
(Pr. dehler) en 4 (Skock?) duigen naar Pekela;
15-6-1792 met 126 balken, 6 (Skock?) duigen, 20 bootmasten 
(bådsmaster), 1 (Skock?) hout (holt) en 10 sparren of 
zware balken (Sparrer) naar Groningen;
1-9-1792 met 149 balken, 45 delen (dehler) en ¼ (Skock?) gekloofd 
eikenhout voor duigen (klapholt) naar Pekela;
27-5-1794 met 139 balken, 2 speren (Spirer), 33 Pruisische delen 
(Pr. dehler), 6 (Skock?) duigen en 2 (Skock?) sparren of zware balken
(Sparrer) naar Pekela.
Onder andere vlag voer hij ook nog op 10-8-1797 en 27-5-1804 tussen
Memel en Papenborg met hout producten op en neer.

Vertrekplaatsen:
Ameland (1x),
Amsterdam (8x),
Baltiysk = Pillau (2x),
Bremen (2x),
Delfzijl (5x),
Emden (1x),
Gdansk = Dantzig (1x),
Göteborg = Gothenborg (1x),
Halte, bij Papenborg (1x),
Hamburg (1x),
Kaliningrad = Kønigsberg (1x),
Klaipeda = Memel (19x),
Langakerschans (2x),
Marstrand (4x),
Oude Pekela (3x),
Riga (2x),
Rouen (1x),
Szczecin = Stettin (3x),
Termunterzijl (4x),
Ventspils = Windau (1x). 

Aankomstplaatsen:
Ameland (1x),
Amsterdam (5x),
Charlottenpolder (1x),
Emden (2x),
Groningen (5x),
Hamburg (2x),
Harlingen (1x),
Kaliningrad (1x),
Klaipeda (8x),
London (1x),
Neiwerdam (1x),
Oostzee (22x),
Oude Pekela (5x),
Papenborg (2x),
St. Sebastian (1x),
Szczecin (3x),
Termunterzijl 



Interessant zou het zijn, om te weten of Eye deze producten in opdracht ging halen en vervolgens afleverde en dus alleen als
vervoerder optrad, of dat hij deze handel zelf inkocht en probeerde te slijten in de diverse plaatsen. Uiteraard zijn meng-
vormen ook mogelijk. Echter deze informatie ontbreekt in deze bron.

Eye liet, waarschijnlijk in 1774, een huis bouwen in Pekela. Voor deze nieuwe kapiteinswoning aan de Feiko Klokstraat 74 in
Oude Pekela liet hij deze tegeltableaus maken voor aan weerszijden van de haard. Eye huwde op 20 januari 1760 in Oude
Pekela met Grietje Klasens. Vandaar dat de initialen JS en GK op de vlag staan. Hij was toen schipper op de Twee Gebroeders
(20 lasten). De maker van deze tableaus, Pals Karsten, heeft hierin echter een fout gemaakt. Op het achterdek staat J. Sibran
Anno 1774 en J. Syberans Anoo 1774. In 1969 werden de tableaus uit het pand verwijderd (De Sonttolregisters; Fries Scheep-
vaart Museum).

Na 1760 ging het echter snel met de toename van de scheepvaart door de Sont van schippers die hun thuishaven in Pekela had-
den. In het boek 400 jaar Pekela worden er achttien jaar later, in 1778 al 16 schippers uit Oude Pekela en 25 uit Nieuwe Pekela
gemeld. In het grafiekje "Pekeler Sonttolpassages" hierboven, zien we vier periodes die pieken (400 jaar Pekela, p. 52).
Al met al was het een interessante periode waarin de zeevaart in de Groninger Veenkoloniën tot ongekende bloei kwam.
Dankzij de gunstige ligging ten opzichte van de zee en de vraag naar Pekelder turf in Hannover kwam de zeevaart op gang.
Veel ligt nog verscholen in archieven en telkens valt weer een stuk van de puzzel in te vullen.  

Tegeltableau met voorstelling van een driemastgaljoot en bootschip, rond 1774 vervaardigd door 
Pals Karsten in opdracht van Eije Sijbrands ten behoeve van zijn nieuwbouw kapiteinshuis aan de 
Feiko Klokstraat 74 in Oude Pekela, waar deze tegels aan weerzijden van de haard zouden komen.

Bron: Collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek



Bronnen

Bewerking van paragraaf Pekelder scheepswerven en
schippers en scheepsvaart en subparagraaf Eije Sij-
brands, uit online literatuuronderzoek: Ontdekking van
de Vrije Friezen : Geschiedenis van hun route (Deel 2,
Versie 3.12, 6 december 2013)
http://www.weikopiebes.nl/vakantie5/reis2011gesch.htm

De opgevoerde Pijbe Gerrijts pachtte vanaf 23 januari
1651 een "lot" veen "in de Pekel". Deze Pijbe is de betover-
grootvader van de hierboven besproken Eije Sijbrands
(1733-1806) en tevens de stamgrootvader van de auteur
(1964) van dit artikel 
(bron: www.weikopiebes.nl/f/b/piebes.htm).

Literatuuropgave:
400 jaar Pekela / Jan Molema, Jikke van der Spek en 
Gerben de Vries. - Bedum : Profiel, 2006. - 
ISBN 978-90-5294-296-4 (p. 51-52)

Online bronopgave:
AlleGroningers: http://www.allegroningers.nl

het geheugen van nederland: 
www.geheugenvannederland.nl

De Sonttolregisters: 
http://dietrich.soundtoll.nl/public/List of products: 
http://www.soundtoll.nl/images/files/List%20of%20pro
ducts2.pdf

Wikipedia Bataafsche Republiek:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafsche_Republiek

Wikipedia Franse tijd in Nederland: http://nl.wikipedia.
org/wiki/Franse_tijd_in_Nederland

Wikipedia Pekelcompagnie, detail kaart (1647) Egbert
Haubois, centrum van Pekela: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pekelcompagnie

Foto's van Helsingør: 
http://www.weikopiebes.nl/f/Helsingør.htm

Collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek: 
Tegeltableau met voorstelling van een driemastgaljoot:
http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-
de-collectie/indeling/detail/start/1/trefwoord/creator/
Pals%20Karsten

Collectie Fries Scheepvaart Museum Sneek: 
Tegeltableau met voorstelling van een bootschip: 
http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-
de-collectie/indeling/detail/start/2/trefwoord/creator/
Pals%20Karsten


