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Kapiteinshuis Pekela                                           

Website: www.kapiteinshuis.nl 
email: secretariaat@kapiteinshuis.nl

Aanmelding als donateur:
de heer J. Schreuder:  0597 - 646181,
email: janicaschreuder@hetnet.nl.

Aanmelding via de website of schriftelijk is eveneens
mogelijk ( Schoener 38, 9663JB  Nieuwe Pekela). 
De donatie kunt u, met een minimum van € 15,- per jaar,
zelf bepalen.

Bankrekening: NL79SNSB0947768955 
t.n.v. Stichting Westers

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:
Een mud, een schepel (een kwart mud) en een spint 
(een kwart schepel). 

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, Koningsdag, Schutsemarkt, 
Open Monumentendag, raadpleeg onze website:
www.kapiteinshuis.nl. 

Groepsbezoek op afspraak het hele jaar mogelijk!!
Telefoonnummer: 0597 - 612121.

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 31-12-2014:
De heer         G.Koerts, voorzitter                   
Mevrouw      H.Haaijer-Lutjeboer, secretaris
De heer         J.Schreuder, penningmeester en

donateursadministratie
Mevrouw      J.G.Hoiting-Schreuder, 
De heer         H.H.Meijerink,

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

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door me-
vrouw  E. van Ditmars, conservator van het Veenkoloniaal
Museum te Veendam en het Kapiteinshuis. De heer drs.
A.Westers is adviseur van het bestuur.

Vrijwilligersteam per 31-12-2014:

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
Mevrouw      G. Tiktak-Steen
De heer         W. Verhagen
De heer         C. Wassenaar
De heer         A. Wieske

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

Tuinonderhoud:
De heer         K. van der Laan



Stichting Westers                                          

beschikking 1-1-2008.

Adres en fiscale gegevens:   

Ds. S. Tjadenstraat C 95/96
9663 RD Nieuwe Pekela.

Kamer van Koophandel: 41014965
RSIN: 805234937

Doelstelling:
Het beheren van de kapiteinswoning, het verzamelen
van voorwerpen en geschriften betrekking hebbende op
de geschiedenis en cultuur van Oost-Groningen, met
name de Pekela’s, en het voor het publiek openstellen
van de kapiteinswoning met de verzamelde collectie.

Beleidsplan:
Binnen de doelstelling wordt het accent gelegd op de
woon- en werkomstandigheden in de scheepvaart
18e/19e eeuw. Activiteiten in 2015/2016 zijn gericht op de
herinrichting van het depot. 

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2014:  
Inkomsten  €  18.050
Kosten         €  19.540
Resultaat - € 1.490

Balans 31-12-2014: 
Vaste activa            € 20.679
Vlottende activa   €  64.873     
Totaal activa          €  85.552

Eigen vermogen    € 72.811

Toelichting:
De Stichting Westers beheert de collectie van het mu-
seum. Het pand is ondergebracht in de steunstichting
Kapiteinshuis Pekela. De beide stichtingen hebben 
hetzelfde, onbezoldigde bestuur. Professionele onder-
steuning wordt tegen een vergoeding geleverd door 
het Veenkoloniaal Museum te Veendam.

Jaarrekening met samenstellingsverklaring afgegeven
door Pors Accountants, Veendam.

Stichting Kapiteinshuis Pekela                                          

beschikking 1-1-2008.

Adres en fiscale gegevens:   

Ds. S. Tjadenstraat C 95/96
9663 RD Nieuwe Pekela.

Kamer van Koophandel: 02068653
RSIN: 816046475

Doelstelling:
Het in stand houden van monumenten, beschermd op
grond van de monumentenwet 1988, met name het in
stand houden van de Kapiteinswoning uit 1799 aan de
Ds. Sicco Tjadenstraat C 95/C96 te Nieuwe Pekela.

Beleidsplan:
Stelselmatig onderhoud aan het pand, schuur  en bin-
nenplaats. In 2015 ligt de prioriteit bij de herinrichting
van het depot.

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2014:  
Inkomsten:   € 0
Kosten:         € 2.119 
Resultaat      - € 2.119      

Balans 31-12-2014: 
Vaste activa         € 31.252
Vlottende activa € 13.710       
Totaal activa       € 44.962

Eigen vermogen - € 33.770 

Toelichting:
De ANBI status geeft recht op vrijstelling van schenk- 
of erfbelasting over ontvangen giften, legaten of 
erfstellingen.

Giften van particulieren aan de Stichtingen zijn binnen
bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelas-
ting.

Giften door bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennoot-
schapsbelasting tot 50% van de winst, met een maxi-
mum van € 100.000.

Voor vragen over de mogelijkheden om het 
Kapiteinshuis Pekela te steunen met een gift, 
legaat of erfstelling kan men contact opnemen 
met het bestuur.



Verslag van het bestuur.

Bezoekers
In 2014 bezochten 750 mensen het museum of namen deel
aan onze activiteiten. Een toename van ruim 10% t.o.v. het
vorig jaar. Tijdens de reguliere openingstijden werden 30%
meer bezoekers ontvangen. De open dag tijdens de Schut-
semarkt trok weer veel belangstellenden. 

Het  aantal groepsbezoeken bleef op hetzelfde niveau; 16
groepen vereerden ons museum met een bezoek. Vanzelf-
sprekend de gebruikelijke familie-uitjes en excursies van
Vrouwen van Nu, maar ook groepen van de Evangelische
Volksschule Pothausen (Duitland), Het Verhaal van Gro-
ningen en de internationale vereniging van ‘Horen-Zien-
Zwijgen-Aapjes’. 

Donateurs.
Op 31 december  telde het Kapiteinshuis 134 donateurs.
Ondanks de vergrijzing blijft het donateursbestand reeds
een aantal jaren op dit niveau. Behalve het jaarverslag ont-
vingen de donateurs twee keer per jaar een nieuwsbrief en
een uitnodiging voor de Kapiteinslezing.

Vrijwilligers.
De groep vrijwilligers, naast de bestuursleden, bestond in
het verslagjaar uit 24 gastheren/ gastvrouwen en een on-
derhoudsgroep (huis en tuin) van 3 mensen.

Op 4 maart werd in een gezamenlijke bijeenkomst van de
vrijwilligers het ‘dienstrooster’ voor de gastvrouwen/heren
ingevuld. Daarnaast werden de plannen van het aanko-
mende seizoen doorgenomen en informatie verstrekt be-
treffende de nieuwe wisselexpostie. Aan het einde van het
seizoen (10 sept.) werd een bezoek gebracht aan de vesting
Bourtange waarbij o.a. de prachtige synagoge werd be-
zocht. En natuurlijk was er koffie  met gebak in ’s Lands
Huys. Na terugkomst werd de middag afgesloten met een
drankje/hapje in het Kapiteinshuis.

Bestuur.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht maal en een
keer samen met de vrijwilligers.

De heer J. Schreuder heeft na het gereedkomen van de
jaarrekening 2013 de financiële zaken overgenomen van de
heer Lesterhuis. Henk Jan Lesterhuis werd in een infor-
mele bijeenkomst bedankt voor zijn jarenlange inzet voor
het Kapiteinshuis. In de voorlaatste vergadering van het
verslagjaar heeft de  secretaris, mevrouw H.Haaijer, te ken-
nen gegeven haar functie wegens persoonlijke omstandig-
heden neer te leggen. In de persoon van mevrouw E.
Groen is de opvolging geregeld. De overdracht heeft in-
middels plaatsgevonden.

Publiciteit.
Naar aanleiding van de seizoenstart verscheen in het
Nieuwsblad v/h Noorden van zaterdag 5 april een pagina-
grote reportage over het Kapiteinshuis onder de titel ‘De
Concordia is weer thuis’. Dit n.a.v. het pas verworven
scheepsmodel van de schoenerkof ‘ Concordia’ (thuisha-
ven Oude Pekela) dat was opgenomen in de wisselexposi-
tie. 

RTV Noord heeft op 24 augustus een deel van het zondag-
ochtendprogramma van de Noordmannen opgenomen in
het museum. De nieuwswebsite Prachtig Pekela en Radio
Westerwolde besteedden regelmatig aandacht aan het Ka-
piteinshuis evenals de regionale weekbladen.

Activiteiten.
Tijdens de Schutsemarkt (14 juni) was het museum weer
gratis toegankelijk.  Van deze gelegenheid  werd ruim-
schoots gebruik gemaakt; 117 mensen bezochten het mu-
seum. 

De traditionele Kapiteinslezing vond plaats op zaterdag 8
november. Spreker was deze keer de heer Henk Sprik. Voor
zijn presentatie getiteld ‘op de woelige baren, vijf genera-
ties Pekelder schippers’ moest zelfs worden uitgeweken
naar de grote zaal van het Ontmoetingscentrum De Kiepe.
Zo’n 80 aanwezigen luisterden geboeid naar zijn verhaal
en bleven nog geruime tijd napraten.

De heer J. de Jong, schipper/eigenaar van het Groninger
bolschip ‘Zwerver’ maakte in de zomer van 2014, met fa-
milie en vrienden, een tocht door het Pekelder Diep. De
reis werd gefilmd door Ingrid Oyevaar en op een dvd gezet
getiteld ‘Oet Pekel’. Een 2e dvd, ‘Museumproat’ bevat een
interview met de heer H.Hachmer in het Veenkoloniaal
Museum en een bezoek van de heer De Jong aan het Kapi-
teinshuis waarbij hij het verhaal vertelt van zijn zeevarende
Pekelder voorouders. Hij presenteerde beide dvd’s op 22
november in Het Tehuis te Nieuwe Pekela aan familie,
vrienden en vrijwilligers van het museum. De opbrengst
van de verkoop van de dvd’s komt volledig ten goede van
het Kapiteinshuis. Voor de jaarwisseling waren er al ruim
200 verkocht.

In 1990 werd het Kapiteinshuis geopend voor het publiek.
Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum wordt in 2015
een boek uitgegeven. De voorbereidingen zijn in het ver-
slagjaar reeds aangevangen. Het boek wordt gepresenteerd
tijdens de Kapiteinslezing op zondag 15 november 2015. 



Schenkingen, legaten, aankopen 2014

1 Replica van de schoenerkof “Concordia”; schaal 1:50,
lengte 41 cm, breedte 10,5 cm.
De Concordia (179 ton) werd in 1854 gebouwd in
Hannover.
Eigenaar: J.J.Koerts en Zn. te Oude Pekela. 
In 1877 onder kapitein Klaas Harm Pott (kapiteins-
vlag 36) onderweg naar de Oostzee met alle 
opvarende op zee gebleven. 
Het model is gemaakt door de heer Herman Pott,
kleinzoon van de kapitein.

2 Mapje met documenten van Herman Pott, 
geb. 18-9-1874 te Oude Pekela inhoudende:  
- paspoort d.d. 23 juni 1955 afgegeven in de 

gemeente Naarden
- familieboekje betr. zijn huwelijk met Wilhelmina 

Stephania  Bakker op 18-8-1910
- nationaliteitsbewijs afgegeven 28-7-1926 te 

Amsterdam
- foto van Herman Pott en Wilhelmina Bakker
- deel ( kopie ) van stamboom Herman Pott

3 Metalen kistje, bruin gelakt 25 x 16 x 10 cm 
(sluiting beschadigd)
Voorzien van label “ H. Pott  1806 “ aan de onderkant
deksel.

4 Bijbeltje ; drukker Johannes Enschede en Zn. 
Haarlem 1868
Met de naam: Foktje Faber  1870 gekalligrafeerd. 

5 Setje foto’s: Klaas Harm Pott (10-2-1844) en Foktje
Pott-Faber (5-10-1854). Aan boord van de ’Concordia’,
samen met hun zoontje Jan onderweg van Nieuwe-
diep naar Riga in 1877 op zee gebleven.

6 Brief, gedateerd 16-5-1875, van Foktje Pott-Faber aan
haar ouders, gepost in Boldera, Riga

7 Brief, gedateerd 24-3-1897, van grootouders Faber
aan Herman Pott, de achtergebleven zoon van
K.H.Pott en F.Faber.

8 Vier exemplaren van de Veendammer Courant:
- d.d. 9-10-1877 met overlijdensadvertentie van Klaas

Harm Pott, Foktje Faber, zoontje Jan, stuurman 
Jakob Mooi en Wessel Wessels (16 jaar). 
Met tekst“waarschijnlijke graf in de golven”;

- d.d. 14-3-1891 met 2e dagvaarding Pott;
- d.d. 8-8-1891 met 3e dagvaarding;
- d.d. ………….. ( datum onleesbaar ) met de aan-

kondiging van de Arrondissementsrechtbank 
Winschoten dat sedert 6-4-1877 het rechtsvermoe-
den bestaat van het overlijden van de familie Pott.

1 t/m 8 schenking van mevr. A.H. Drost, Amsterdam.

9 Bloempot met meerkleurig bloemmotief; 
overwegend groen/rood-bruin. Diameter 31 cm. 
IVORA  Gouda no. 161.

10 Bloempot met eenvoudige grijze motieven. 
Bovenkant blauw-grijs, diameter 29 cm. 
KAW C  N no. 5037.
Schenking de heer en mevrouw Begeman - Borgesius,
Nieuwe Pekela.

11 Russisch atlas uitgave 1955 van alle werelddelen. 
Formaat 27 x 38 cm. Beschadigd en 2 ontbrekende
bladzijden.
Schenker onbekend.

12 Flesje Catz elixer (15 cl.) van Bitterfabriek-Likeur-
stokerij-Destilleerderij Catz & Zoon van Pekela. 
Schenking de heer G. Koerts jr., Nieuwe Pekela.

13 Spantdeel , eikenhout, van een 19e eeuws schip, 
gevonden bij de Rottumerplaat.   
Vermoedelijk uit het Middellandse zeegebied.
Schenking de heer J. Kostwinner, Appingedam.

14 Klassieke tafel, model 2e helft 19e eeuw, uitschuif-
baar met fraaie gebogen poten. 
Afmeting: 100 x 1,25 cm (indien uitgeschoven 1,95).
Lades aan beide kanten.
Schenking mevrouw G.M. Brouwer - te Velde, 
Stadskanaal.

15 Boek getiteld  “per Stoomvaart Mij. ‘Nederland’ naar
Java” met schetsen/tekeningen van Willy Sluiter, ge-
maakt in 1923 a/b van de Prinses Juliana onderweg
naar Oost-Indië. Het werd gevonden in het oud 
papier van de kartonfabriek ‘De Kroon’.
Schenking de heer G. de Ruiter, Oude Pekela.

16 Herdruk (jaar ??) van de wereldkaart (twee halve 
bollen) van Nicholaas van Geelkercken. De 1e druk
verscheen in 1617. In een houten lijst met daarachter
een verborgen kleine kapstok met 1 knaapje en 3
haken. Waarschijnlijk samengesteld midden 20e
eeuw en gebruikt aan boord van een schip.
Schenking de heer en mevrouw Balsters, 
Nieuwe Pekela.



17 Boek “Groninger Scheepvaart en Scheepsbouw 
vanaf 1600”. 
Auteur drs. F. Post; uitgever Profiel, Bedum.

18 Boek “Wagenborg 100 jaar” 
Transport over Water, Wadden en Wegen.
Auteur Hans Beukema; uitgever Studio Evers bv,
Haarlem.

19 Boek “Wagenborg 100 jaar” 
De schepen van 1898 tot 1998.
Auteur Gerrit de Boer; uitgever De Alk bv , Alkmaar.
Schenkingen 17 t/m 19 dhr. G. Mollema, Stadskanaal.

20 Kop en schotel met de teksten ‘Lüppe Meijering 1862’
(op het kopje) en ‘geboren 25 oktober 1862’ (op de
schotel). Eva Wieske kreeg deze kop en schotel van
Harm Lottering (nazaat van Lüppe Meijering) in
1956.
Schenking mevr/ E.R. Leerink - Wieske, Vriezenveen.

21 Document betreffende een aangifte door Johannes
Jans Westen van een diefstal van kleding en linnen in
de nacht van 24/25 juli 1848. Aangifte gedateerd 26
juli 1848 te Winschoten. Officier van Justitie: E.T. de
Jongh.

22 Aardewerk mandje/schotel met een afbeelding van
de Ds. S. Tjadenstraat (overzijde Kapiteinshuis) te
Nieuwe Pekela. Ovaal, 25 x 16 cm. Binnenzijde meer-
kleurig’buitenkant grijs. Waarschijnlijk 2e kwart 20e
eeuw.
Schenking 21 en 22 mevr. M. Koning - Wieske, Soest.

23 Pentekening door Nico Bulder van de scheepshelling
van Coops (ca. 1875) te Hoogezand-Sappemeer.

24 Pentekening door Nico Bulder van de Mast- en 
blokmakerij Hulsebos te Sappemeer.
Schenkingen 23 en 24 mevr.Koopman, Winschoten.

25 Diep bord (diameter 24,5 cm) van Engels Creamware
met gestulpte rand met op het middenvlak een kom-
pasroos met de tekst ‘Come Box the Compass’. 
Daaronder het opschrift ‘ROEL WILTS EN AALTIE
FRANSENS’. Vermoedelijk in opdracht vervaardigd
ter gelegenheid van hun huwelijk in Nieuwe Pekela
in 1792. 

26 Artikel uit “Ter Verpoozing”, het populair letterkun-
dig wekelijks bijblad van het Nieuwsblad v/h Noor-
den. Titel: ‘De Zeevaart en onze Veenkoloniën’,
gedateerd 31-12-1932.

27 Artikel uit het weekblad Schuttevaar van 16 -10-1993
getiteld “Lloyd’s Register Nederland 125 jaar”.

28 Zilveren Oostzeelepel  in 1862 in St. Petersburg door
een scheepsbevrachter als relatiegeschenk uitgereikt
aan Jan Pluktje, ‘capitain’ van de kof Hermanna 
Hendrika.

29 Graadstok/Jacobsstaf  (zonder de houten vizieren)
van ebbenhout, vierzijdig, lengte 100 cm. Gesigneerd
HD, vermoedelijk Hendrick Donker te Amsterdam.
Met dit instrument werd de hoogte van zon en 
sterren gemeten.
Schenkingen 25 t/m 29 de A. Flonk, West-Terschelling.

30 Foto Harmanna de Grooth (22-3-1874 - 7-9-1914),
moeder van Jacob Eise Rietsema, later manufacturier
te Nieuwe Pekela. De foto is ingekleurd, 
28 x 33 cm. en zit in een lijst. 
Schenking de heer M. Rietsema, Smilde.

31 Penning (waarschijnlijk hondenpenning), ovaal met
gat, 2 x 3 cm. 
Met de tekst: ‘Nieuwe Pekela  1902/3e klasse N110’
Schenking de heer P. Mik, Muntendam.

32 Spiegeltje, diameter 4,5 cm. “Weggevertje” van 
Wortelboer’s Kruiden met de volgende tekst aan de
achterzijde: “ ZIJT GIJ ONGESTELD? Gebruik van 
de WORTELBOER’s KRUIDEN van JACOBA MARIA
WORTELBOER. ER IS GEEN BETER MIDDEL!”
Schenking mevrouw J.Lekkerkerker, Breukelen.

33 Kaart van Rottumeroog. Herdruk (2011) van de kaart
van G.K. van Dijk van 1861. Origineel is in de Univer-
siteitsbibliotheek Groningen (collectie Mello Backer,
1807 - 1883).
Schenking de heer J. Kostwinner, Appingedam.

34 Foto in lijst, 23 x 14 cm, van de galjoot ‘Cornelia’ van
kapitein Jurjen Drok uit Oude Pekela. Van dit schip
bezit het Kapiteinshuis ook de originele affiche van
de ‘Publieke Verkooping’ (schip + inventaris). 

35 Diverse documenten, foto’s en losse aantekeningen
betreffende de familie van kapitein Drok o.a. een foto
van Jurjen Drok en een ansichtkaart “Groet uit Oude
Pekela” waarop de toenmalige woning van Drok.
Legaat mevrouw A.Drok, Veendam.

36 Wandbord met gemeentewapen van Nieuwe Pekela,
diameter 23,5 cm. Tekst voorzijde: ‘1811- 1990  
GEMEENTE NIEUWE PEKELA’. Tekst achterzijde: ’
Aangeboden door het gemeentebestuur van Nieuwe
Pekela  December 1989’. Voor de fusie met de 
gemeente Oude Pekela per 1-1-1990 aangeboden aan
de ambtenaren. Product van Royal Goedewagen
“Blue Delft” Handwerk Holland GZ
Aankoop.

37 Zilveren ceintuurgesp, filigrein 10 x 5,5 cm. Gemaakt
door zilversmid Wed. Roelof Huising te Oude Pekela
(1866-1895).
Aankoop.



Vive l’Empepiepereure

Het jaar 2014 is er een geworden van herdenkingen waarin
de Bataafs-Franse tijd centraal stond. Landelijke dagbla-
den en tijdschriften kwamen pagina’s te kort om de ge-
boorte van onze monarchie te beschrijven en ook regio-
naal had ons koninkrijk niet over belangstelling te klagen.
Zo pakte het Veenkoloniaal Museum te Veendam uit met
een fraaie tentoonstelling (en een echt symposium) over
de erfenis van Napoleon Bonaparte. Reden genoeg om
eens te kijken hoe het, in grote lijnen, de Pekela’s is ver-
gaan in die woelige periode met staatkundige en maat-
schappelijke ontwikkelingen, die tot op de dag van van-
daag voor een deel nog zichtbaar zijn. 

Als er ooit in korte tijd veel is veranderd in de Oost Gro-
ninger Veenkoloniën, dan is het wel in de twintig jaar rond
de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw.
Het Pekelder deel van deze “zegeningen” heeft niet overal
dezelfde kleur: zo maakte het een groot verschil of je tij-
dens het bewind van Napoleon c.s. de kost verdiende als
boer of als schipper. De bewijzen hiervoor zijn voor een
deel terug te vinden bij de notaris. In dit geval bij notaris
mr. S.C.H. Piccardt, wiens archief (‘minuten’)  uit die tijd
voor een groot deel door de heren Roeg Bainder (pseudo-
niem van Henny Savenije) en Henk Boon in beknopte
vorm op internet is gezet. 

Sophius en Renske Piccardt
Mr. S.C.H. Piccardt was van goede komaf.  Op 25 februari
1787 werd hij geboren als zoon van   advocaat Hindrick Pic-
cardt. Na zijn opleiding verhuisde deze advocaat/notaris 
van Vlagtwedde naar Oude Pekela waar hij in 1811 trouwde
met Renske, een dochter van de ‘landgebruiker’ Jan Oort-
wijn. Kort na zijn huwelijk werd hij op 4 juli 1811 benoemd
tot adjunct-maire (locoburgemeester) van Oude Pekela.
Als klap op de vuurpijl werd het ambt van notaris op 1 ok-
tober 1813 opgewaardeerd tot  keizerlijk-notaris. Dat voor-
voegsel werd in 1815, na de definitieve nederlaag van
Napoleon, weer doorgestreept De functie adjunct-maire
was een nog korter leven beschoren; al in 1813 legde die
het loodje. Later, van 1851 tot 1862, keerde hij nog eens
terug op het politieke toneel, nu als wethouder onder -of
naast- burgemeester Tjakko Borgesius.                                                                                                                                                                                          

Zowel Sophius als Renske liggen begraven op het oude
kerkhof bij de Nederlands Hervormde kerk te Oude Pe-
kela. Niet alleen in zijn functies, ook in de wetgeving zal
mr. Piccardt alles te maken hebben gehad met de veran-
derde omstandigheden: andere gezagsverhoudingen, an-
dere staatkundige inrichting, andere wetgeving.

1795. Leve de veranderingen
Voor de Franse generaal Jean-Charles Pichegru was de ver-
overing van de Republiek in 1795 een peulenschil geweest.
Niks, “Wat nu, zei Pichegru”. Nee, gewoon even wachten
tot het ijs op de grote rivieren dik genoeg was om een leger
te kunnen dragen en... marcheren maar. Stadhouder Wil-
lem V wist niet hoe snel hij naar Engeland moest vluchten
en klaar was Kees c.q. Jan-Karel. Een paar maanden later
hadden de patriotten de macht, bijna zonder bloedvergie-
ten, overgenomen en was de “fluwelen revolutie” een feit.

Jean-Charles Pichegru



Sontregisters

De Pekela’s kregen al spoedig te maken met de hierboven
aangeduide veranderingen.
Op provinciaal/departementaal niveau vond drie keer een
herindeling plaats; op plaatselijk niveau gebeurde dat twee
maal. En dat allemaal in zo’n razend tempo, dat zelfs de
Groninger gedeputeerde Bote Wilpstra hier niet aan kan
tippen. Ga maar aanstaan: in oktober 1808 werden Oude
en Nieuwe Pekela op last van de broer van Napoleon, Lo-
dewijk Napoleon, samengevoegd tot één gemeente; drie
jaar later, in oktober 1811 waaide de wind weer uit een an-
dere hoek: op keizerlijk bevel werden beide gemeenten
weer twee zelfstandige dorpen, ieder met een eigen maire. 

Leve de keizer
Op landelijk niveau kwam er in 1810 een einde aan het Ko-
ninkrijk Holland. Na vier jaar vond Napoleon het welletjes
en schoof zijn broer als koning aan de kant. Het gehele
land werd ingelijfd en was voortaan niet meer dan een pro-
vincie van het Franse rijk. Daarmee was Napoleon dus kei-
zer van alle Pekelders. En ook in die tijd was het
gebruikelijk om bij gebeurtenissen die er toe deden, de kei-
zer eer te bewijzen met de uitroep “Vive l’Empereur”. Dat
het Frans tot officiële taal was verklaard, was nog geen ga-
rantie dat een ieder aan de oevers van de Pekel Aa die taal
ook machtig was. Zo wil het verhaal dat de lui uit de Pekel
dit Franse eerbetoon nog wel eens wilden verbasteren tot
klanken die hen -en zeker de pijprokers- vertrouwder in
de oren klonken. Op zulke momenten zou dan luidkeels
het “Vive l’Empepiepereure” door het dorp hebben ge-
schald.

Was het alleen de onbekendheid met de Franse taal, was
het een uiting van een algeheel ongenoegen of was het een
gecamoufleerde bespotting van de keizer, we zullen het
nooit weten. Feit is wel dat vanaf 1795, met de komst van
de Fransen, de economische omstandigheden in de Ba-
taafse Republiek en later in het Koninkrijk Holland er in
zijn algemeenheid niet beter op zijn geworden.

Gold dit voor alle Pekelders? Zoals al eerder aangegeven,
is het interessant deze vraag te benaderen vanuit het
standpunt van twee gezichtsbepalende beroepsgroepen:
de schipper en de boer. En als we het over Pekela hebben,
dan worden beide Pekela’s bedoeld. Uit de Sontregisters
komt duidelijk naar voren dat de passerende schippers niet
hebben aangeven of Oude c.q. Nieuwe Pekela hun thuis-
haven is. Nee, zij hebben het over De Peckel, Peckel, De
Pekel, Pekel en De Pekela. Ze waren hun tijd dus ongeveer
tweehonderd jaar vooruit: gemeentelijke herindeling
avant la lettre.   



Twee akten (minuten) over ‘De vrouw Topia’ uit het
dossier van S.C.H. Piccardt.
De eerste de dato 1 juni 1812: Hindrik Jans Nagel, schipper
te Oude Pekela, verkoopt aan Albert Jans Venster, schipper
te Oude Pekela, een tjalkschip, zoals op 23 mei is gekocht
van Teupke Harms, genaamd ‘de vrouw Topia’. Thans
staande op de helling van Liefke Hendriks Drenth te Oude
Pekela voor 1.038 gulden. Gedaan en gepasseerd te Oude
Pekela in het huis van veenmeester Harm Jans Middel, in
aanwezigheid van Simon Pot, zilversmid en Hinderikus
Strootman, hoedenfabrikant, beiden wonende te Oude Pe-
kela.  

De tweede de dato 10 juni 1812: Frans Harms Seeven, land-
gebruiker te Oude Pekela, kennis genomen hebbende van
een koopcontract tussen Hindrik Jans Nagel en Albert Jans
Venster betreffende de koop/verkoop van een tjalkschip ‘la
femme Topia’, d.d. 1 juni 1812, verklaart zich in te laten als
borg voor de schipper Albert Jans Venster. Gedaan te Oude
Pekela op het kantoor van de notaris, in aanwezigheid van
Albert Jurriens Koerts, landgebruiker en van Goedhart Bor-
gesius, landmeter, beiden wonende te Pekela.

Beide contracten vergelijkend, valt onmiddellijk de Neder-
landse naam van het betreffende schip in het eerste en de
Franse vertaling in het tweede op. Zoals hierboven gezien,
behoort ons land bij het Franse keizerrijk en dat werkt
door. 

Genoemde Goedhart Borgesius, geboren in 1787 te Vrie-
scheloo, was in die tijd stadsveenmeester en landmeter.
Hij maakte deel uit van de eerste gemeenteraad van Oude
Pekela (1811) en was tevens secretaris van deze gemeente.
Het tjalkschip is waarschijnlijk gebruikt voor de binnen-
vaart. De prijs lijkt niet hoog genoeg voor een zeetjalk. Bo-
vendien was het tij ongunstig om een schip voor de
zeevaart te kopen. Al vanaf 1793 was Frankrijk in oorlog
met Engeland en omdat de Bataafse Republiek in 1795 ge-
koppeld was aan Frankrijk werden de Pekelder zeevaarders
in die strijd meegezogen, of ze nu wilden of niet. De veen-
koloniale zeevaart was een riskante bezigheid geworden;
veel koopvaarders vielen, met bemanning en al, in Britse
handen.

Uiteraard is op allerlei manieren geprobeerd deze proble-
men te omzeilen. Als bijvoorbeeld aangetoond kon wor-
den, dat de lading de Engelsen niet kon schaden, dan kon
middels een daarvoor gekochte vrijbrief vrije doorvaart
worden geregeld. Deze oplossing was vaak een dooie mus,
want óf de prijs van de vrijbrief werd tot onbetaalbare
hoogte opgevoerd, óf de definitie van “niet schadelijk”
werd zodanig opgerekt, dat boot, bemanning en lading
alsnog in beslag konden worden genomen.

Een akte over de verkoop van een kamp groenland
te Nieuwe Pekela uit het dossier van Piccardt
De boerenstand kende deze problemen niet. Integendeel,
daar waar de ellende zich voor de kapiteins steeds hoger
opstapelde, daar ging het de landbebouwers steeds meer
voor de wind. 

Ook zij komen in groten getale voor in de minuten van Pic-
cardt, zoals in die van 25 juli 1812.

Geert Alberts Kuiper, kuiper, wonende te Nieuwe Pekela,
verkoopt met toestemming van zijn crediteur Jan Pieters
Piebes, boer, wonende te Nieuwe Pekela, aan Harm Jans
Twikler, boer, wonende te Nieuwe Pekela, een kamp groen-
land, groot 90 are, gelegen te Nieuwe Pekela, zuidkant,
stadsgrond, op nr. 43. Deze koop geschiedt voor 295 gulden.
Gedaan te Oude Pekela in het huis van Harm Jans Middel
in aanwezigheid van Jan Lammerts Schültens, kleermaker
en van Hindrik Jacobs Draijer, bakker, beide wonende te
Oude Pekela.

Harm Jans Middel. (1754- 1820)
Harm Jans Middel is een naam die in de Franse tijd regel-
matig opduikt in het Pekelder gebeuren. Hij werd geboren
in Wildervank in 1754 en heeft in zijn bewogen leven de
meest verscheidene beroepen uitgeoefend: schuitenvaar-
der, lijmzieder, veenmeester (namens de Stad), en vaan-
drig van het Pekelder exercitiegenootschap. Daarnaast was
hij dus nog uitbater van een herberg, die in het begin van
de 19e eeuw ook dienst deed als gemeentehuis.

Het logement van Middel, toepasselijk ‘Middelburg’ ge-
noemd, waar de ondertekening van de koopakte plaats
vond, lag aan de toenmalige Heerenweg (nu Feiko Clock-
straat). Op gezag van W.H. Bosgra nemen we aan dat het
de voorloper is geweest van het latere hotel Dijkinga c.q.
Nienoord.

In de maand juli van het jaar 1787 was het met Harm Jans
Middel nog bijna fout gegaan. Als aanhanger van de ideeën
van de Patriotten had hij zich aangesloten bij een soort
schutterij die een mogelijke aanval van Prinsgezinden het
hoofd moest bieden. Als op 18 juli, vanuit Boven Pekela,
de vlam in de pan slaat en de kreet ‘Weg met de Patriotten’
vrije doortocht vindt langs de Pekel Aa, is er geen houden

Hotel Dijkinga in 1912



meer aan. Een joelende menigte verzamelt zich bij het
huis van Middel, die maakt dat hij wegkomt. De oproer-
kraaiers maken daarop van stro een pop, dopen hem Mid-
del en verbranden hem bengelend aan een brug boven het
Pekelder Diep, nadat ze hem met een snaphaan eerst nog
een paar keer doorschoten hebben.

Neemt niet weg dat Harm Jans Middel, evenals Goedhart
Borgesius, in 1811 deel uit heeft gemaakt van het eerste ge-
meentebestuur van Oude Pekela en dat hij in 1813 als aan-
denken aan zijn vrouw, Magdalena Rentes Broersema, een
kroonluchter heeft geschonken aan de Nederlands Her-
vormde kerk in Oude Pekela. In 1814, toen zijn zoon Wes-
sel bij Delfzijl sneuvelde in de strijd tegen de Franse
bezetters, voegde hij daar nog een tweede aan toe.
In 1933 was die op een kwaaie dag spoorloos verdwenen.
Na het nodige speurwerk en een dosis geluk kwam het
kostbare voorwerp in 1995 weer boven water in een depot
in Dordrecht. Sindsdien heeft hij zijn ereplaats boven de
kerkbanken weer ingenomen. Het is wellicht geen toeval
geweest dat er in bovengenoemde akte sprake was van de
verkoop van een stukje groenland. In 1814-1815 was de op-
pervlakte grasland in de Pekela’s nog steeds ruim 60% van
de totale oppervlakte cultuurgrond.       

Om de dalgronden om te werken tot enigszins vruchtbaar
bouwland, waren enorme hoeveelheden mest en/of straat-
vuil nodig. Voor de Stadsgrond van Pekela is berekend dat
tussen 1750 en 1830 gemiddeld elk jaar 1800 ton straten-
drek nodig was. Voor een boer met 25 hectare land bete-
kende dat zo’n 1000 gulden op jaarbasis. Dat was geen
doen, dus moest de koe(mest) uitkomst brengen. En daar-
mee is de cirkel naar de groene weide rond.
Was die investering van 295 gulden voor die 90 are zijn
geld ook waard? Ging de cost ook echt voor de baet uit?
Het antwoord is wat cryptisch: “ja en nee”. “Ja”, omdat de
boerenstand als enige beroepsgroep goed draaide in de
Franse tijd. “Nee”, omdat dat meer veroorzaakt werd door
hogere (graan)prijzen dan door verhoogde productie per
hectare. J.M.C. van der Pol verwoordt het aldus: ’In feite
veranderde er niets aan de landbouw in de Bataafse tijd.
Noch de activiteiten van de landeigenaren, noch de over-
heidsbemoeiing konden de landbouw ingrijpend beïn-
vloeden, omdat kennis en wetenschap daartoe ontbraken.
Vruchtwisseling vond nog steeds plaats op basis van erva-
ring en licht en lucht waren nog steeds de belangrijkste
bronnen van groei’. Met ander woorden: zo de ouden zon-
gen, zo piepen de jongen en de natuur doet de rest.

De ontwikkeling van enkele graanprijzen 
van 1795 tot 1822
Voor de prijzen van de landbouwproducten vinden we in
de verschillende bronnen verschillende bedragen. Tot 1817
zijn die wél oplopend. De conclusie mag dan ook zijn dat
de prijzen, hoe fluctuerend ook door het al of niet opleg-
gen van heffingen, de landbouwers een hogere welvaart
bezorgen. Als voorbeeld de bedragen per hectoliter ge-
noemd door H.J. Top. 

Prijs p. hectoliter 1795 1805 1812 1817 1822

Rogge f 5,95 f 10,45 f 11,00 f 12,10 f 3,85

Tarwe f 6,94 f 13,20 f 15,30 f 20,90 f 4,95

Boekweit f 4,01 f   7,15 f 8,60 f 15,40 f 2,75 

Varen onder andere vlag
Ondertussen voerden de schippers een harde strijd om
binnen- en buitengaats het hoofd boven water te houden.
Nee, ze bleven niet voor de wal. Via redelijk veilige routes
probeerden ze te redden wat er te redden viel. Anderen
gingen varen onder de vlag van een neutraal land als Prui-
sen of Denemarken of van een van de talrijke ministaatjes.
Zo koos men bijvoorbeeld  Emden, Papenburg, Olden-
burg, Kniphausen of Bunde als thuishaven.
Uit de Sontregisters nemen we als voorbeeld Bunde. Bij de
passages van schepen uit Bunde vinden we de volgende
schippers die vóór 1798 Pekela nog als thuishaven hadden:

Meilof Potjewijd Ook te vinden bij Norden 
en Emden                                                             

Albert H. Tap
Klaas Harms de Weerd                                                       
Harm P. Piebes Ook te vinden bij Norden                                                                                 
Boele Okkens Ook te vinden bij Norden 

en Ditzum
Jacob H. Wygers Ook te vinden bij Norden
Pieter B. Kolk Ook te vinden bij Papenburg
Harm H. Koster
Harm Wygers Ook te vinden bij Norden 

en Papenburg
Israël Bartels Ook te vinden bij Ditzum

Na 1806 was de “vreemde vlag” als reddingsboei niet
meer mogelijk omdat de Franse troepen steeds verder
Duitsland introkken en veel staatjes hun neutraliteit ver-
loren. Zo is uit de volgende grafieken duidelijk af te lezen
dat Ostfriesland in 1806 werd toegevoegd aan het Ko-
ninkrijk Holland.

Uitbreiding van het         
Koninkrijk Holland                                   



Men was nu volledig aangewezen op de sluikhandel. Lodewijk Napoleon, die tijdens een poging zichzelf in de Nederlands
taal te introduceren, zich voorstelde als ‘de Konijn van Holland’, liet dat oogluikend toe, maar toen Napoleon in 1810 ons
landje inlijfde was het gedaan met de pret en bleven de meeste schepen aan wal met alle gevolgen van dien. 

Twee grafieken van de Sontpassages van schippers met Pekela en met Bunde als thuishaven.

Passages van schepen met Pekela als thuishaven (www.soundtoll.nl)  

Passages van schepen met Bunde als thuishaven (www.soundtoll.nl)   



Nogmaals een minuut van  ‘De  vrouw Topia’ 

22 augustus 1814

Berend Hindrik Feijen, koopman, wonende te Nieuwe Pe-
kela, optredende en verschenen namens zijn zwager, de
schipper Hindrik Jans Nagel, wonende te Oude Pekela, ver-
koopt in het openbaar een tjalkschip ‘de vrouw Topia’ ge-
naamd, laatst bevaren door schipper Albert Jans Venster,
aan wie Nagel voornoemd dit schip heeft verkocht op 1 juni
1812 en verder deze verkoop te houden ten laste of bate van
Venster voornoemd en wel bij vonnis van de rechtbank te
Winschoten van 1 juli 1813. Het schip ligt thans voor de wal
bij Jan Hindriks Drenth te Oude Pekela. De hoogste bieders
op het schip zijn geweest de rentenier Nanno Jans Mulder
en de koopman Jan Kranenborg, beiden wonende te Oude
Pekela voor 110 gulden, voor welk bedrag zij koper zijn ge-
worden.        

Gedaan en gesloten te Oude Pekela in het huis van veen-
meester Harm Jans Middel in aanwezigheid van deze en van
hoedenfabrikant Jan R. Pier, beiden wonende te Oude Pe-
kela.    

Ondanks de fraaie naam heeft “La femme Topia” Albert
Jans Venster weinig geluk gebracht. Twee jaar na aankoop
voor een bedrag van 1038 gulden, wordt het tjalkschip ge-
rechtelijk verkocht voor een schamele 110. Dan moet de
nood wel erg hoog zijn geweest. 

Belastingen, werkloosheid en armoede
Tot overmaat van ramp werd er na de verhoogde invoer-
rechten op graan ook nog een extra belasting op turf in-
gevoerd. De prijs van turf steeg hierdoor zodanig dat de
handel met de Oostfriese steden nu helemaal stil kwam
te liggen. De onverkochte voorraden van het bruine goud
bleven troosteloos liggen op het zetveld met als gevolg dat
de vervening stagneerde en de werkloosheid en de ar-
moede toenamen.      

Uit de gemeentelijke archieven van Pekela:

8 januari 1813
Van de Oude Pekela heeft men in het zekere vernomen, dat,
doordien aldaar, wegens de stilstand van de buitenlandse

scheepvaart, en de hier van afhankelijk zijnde fabrieken, het
aantal en de nood van de arme inwoners buitengewoon ver-
menigvuldigd zijnde geworden, en de slechte staat van de
armenkassen, op verre na niet gedoogde nood en behoefte
van zo veel ongelukkigen mensen, behoorlijk te voorzien –
men uit dien hoofde, en tevens om de voor de burgermaat-
schappij zo schadelijke bedelarij des te beter te kunnen
weren, een spijsuitdeling bepaald en bewerkstelligd heeft,
waardoor driemaal in elke week tussen de 200 en 300 por-
ties hete rundersoep, somtijds afgewisseld met groene erw-
ten en vergezeld met enig roggebrood, om niet worden
uitgedeeld, zo dat telkens meer dan 300 monden door dit
aangenaam en gezond voedsel verkwikt en verzadigd wor-
den. 

Natuurlijk liet ook de diaconie zich niet onbetuigd in het
lenigen van de nood. Zelfs zo ruimhartig dat er in die jaren
meer geld uit de armenkas ging dan dat er binnen kwam.
Voor plaatsgenoten die niet meer in hun eigen onderhoud
konden voorzien, werd in Nieuwe Pekela een nieuw ar-
menhuis geopend voor meer dan 50 personen. 

En ten slotte deed het gemeentebestuur een algemene op-
roep aan alle bewoners van Pekela om op vrijwillige basis
het hunne bij te dragen om het leed van hun dorpsgenoten
te verzachten. 

Veel welgestelde burgers hebben aan de oproep gehoor ge-
geven en hebben de noodlijdende Pekelders door deze
zware tijd heen geholpen. 

De opbrengsten van enkele granen omstreeks 1800
Die bevoorrading van de vroeg negentiende-eeuwse voed-
selbank zou best eens voor een niet onbelangrijk deel ge-
komen kunnen zijn van de boerenstand, want niet alleen
de prijzen van de landbouwgewassen gingen omhoog, ook
in de opbrengst per hectare zat een, zij het geringe, stij-
gende lijn. In 1800 beschreven een Agent van Nationale
Economie der Bataafse Republiek en zijn Commissaris van
Landbouw de gemiddelde opbrengst van de landbouwge-
wassen in het Groningerland. Hoewel deze gegevens niet
specifiek op de Veenkoloniën betrekking hebben, zullen
deze gemiddelden toch ook voor dit gebied een indicatie
geven.

Zij noteerden: ‘Verscheidene jaren dooreen gerekend zal
de opbrengst der granen nagenoeg bedragen:

Gerst: 15 mud per gras (=een half hectare = een deimt)
30 mud per hectare  

Tarwe: 12 mud per gras 24 mud per hectare
Rogge: 12 mud per gras 24 mud per hectare
Haver: 16 mud per gras 32 mud per hectare

De verleiding om deze opbrengsten te vergelijken met die
van de huidige tijd is groot, maar de voetangels en klem-
men liggen dan bij bosjes op de loer: de eenheid in maten
en gewichten is rond 1800 ver te zoeken; de opbrengst van

Een tjalkschip in betere tijden



het boerenland is nooit constant, toen niet en nu niet.
Eigenlijk vergelijken we appels met peren, want we hebben
het niet over dezelfde boer op hetzelfde stuk land met het-
zelfde weer en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar om de discussie hierover toch aan te gaan, doen we
na rondvraag bij de plaatselijke boerenstand, de voorzich-
tige uitspraak dat de graanoogst voor de bovengenoemde
gewassen in de Pekela’s de laatste jaren gemiddeld zo’n 4
(gerst) tot 5 (tarwe) keer zo groot is als in de Franse tijd.

De turfbelasting van 1806 en de gevolgen
Hoe dan ook, de boeren boerden goed. En als Napoleon
geen oorlogen had gevoerd dan zou dat beeld er nog
mooier hebben uitgezien. Maar de kleine korporaal deed
niet anders. En krijgsgeweld kost geld. Om dat bij elkaar
te graaien werd een beproefd middel uit de Franse kast ge-
haald: de ‘taxes’, de gehate belasting op van alles en nog
wat. De boerenstand werd niet dubbel maar wel driedub-
bel getroffen met een extra belasting op graan, op vlees,
op grond en, zoals eerder gemeld,  in 1806 ook nog eens
op turf. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten: een
deel van de  veenbazen en turfgravers verplaatste zijn
werkterrein naar de veengebieden rond Emden, Leer en
Papenburg. De turfhandel op de grotere steden in Noord-
Duitsland kwam zo goed als stil te liggen. Dat liet zich dan
ook duidelijk aflezen aan de hoeveelheden afgegraven turf
in de Pekela’s vóór en na 1806.

1795 8770 dagwerken*
1800 8948 dagwerken
1806 extra belasting op turf
1810 2700 dagwerken 

*Een dagwerk is de hoeveelheid turf die een turfploeg van 7
personen gemiddeld per dag kon steken   

Mocht er ten tijde van de Bataafse Republiek en het Ko-
ninkrijk Holland misschien nog enige sympathie zijn ge-
weest voor het Franse bestuur, vanaf 1810 was daar maar
heel weinig meer van over. Pekela was terug bij af. 

De ontluikende scheepvaart was in de knop gebroken, met
alle gevolgen voor de scheepsbouw en de aanverwante in-
dustrieën.

Na de val van Napoleon zou het nog jaren duren voordat
er weer enige groei ten opzichte van de jaren vóór 1795
sprake was. De vloot was verwaarloosd, een behoorlijk
aantal schippers had zijn schip verloren en scheepsbou-
wers waren failliet gegaan. Ook de turfvaart naar buiten
had weinig meer te betekenen.

Enkele gevolgen van de Bataafs-Franse tijd voor
schippers en boeren:

Terugkijkend kunnen we echter constateren dat er ook po-
sitieve gevolgen zijn geweest. De schippers die het wel
hebben gered, hebben daarvoor veel risico’s moeten
nemen en hebben daarin meer ervaring opgedaan dan an-
ders het geval zou zijn geweest. Een aantal van hen is met
de smokkelhandel zelfs rijk geworden. Die ervaring kon
men na de Franse tijd goed gebruiken. Schippers zochten
hun handelswegen steeds verder van huis en na verloop
van tijd werden veenkoloniale schepen, behalve op de
Oostzee en de Noordzee, ook gezien op de Atlantische, de
Grote en de Indische Oceaan. Bij rederijen in Amsterdam,
Dordrecht en andere Hollandse steden nam men graag Pe-
kelder kapiteins in dienst; voor hen gloorde welvaart aan
de horizon. 

De landbouw ging juist de omgekeerde weg. De periode
van bloei werd al vrij snel gevolgd door enkele decennia
van kommer en kwel. Er zullen achteraf vast boeren zijn
geweest die stiekem hebben gehoopt dat Napoleon ook
nog vanuit Sint Helena zou ontsnappen. 

Een mud, een schepel (een kwart mud) en een spint (een kwart schepel). 
Tot 1820 kon die omrekening per regio en zelfs per stad of dorp behoor-
lijk verschillen.

Drie scheepsberichten uit de “Kronijk van Delfzijl” (T.R. van Streun, 
Groningen 1907), waaruit blijkt, dat de handel zeker niet stil heeft 
gelegen.                                                                                                               



Aantal  inwoners in de Pekela’s 

Tot slot nog even de invloed die alle negatieve en positieve ontwikkelingen hebben gehad op het aantal inwoners in Nieuwe
en Oude Pekela in de Franse tijd. Volkstellingen laten de volgende aantallen zien:

Jaar Nieuwe Pekela Oude Pekela Totaal
1795 2745 2972 5717
1805 3218 3087 6305
1809 3299 3371 6670
1810 3195 3255 6450
1815 3546 3386 6932

De conclusie mag duidelijk zijn: de Pekelder bevolking heeft ook deze storm menshaftig doorstaan. 

1813. “Leve de Prins!”

Na de oversteek vanuit Engeland werd Willem Frederik, prins van Oranje-Nassau, op 2 december 1813 soeverein vorst van
de Nederlanden. En als we de voormalige maire van Oude Pekela, nu weer “gewoon” schout, Petrus Johannes Huisinga
mogen geloven, dan reageerde de bevolking hier ter plaatse opgelucht en blij. Op 24 augustus 1814, op de verjaardag van de
prins, de latere koning Willem I, schreef hij aan de Commissaris van het kwartier Winschoten:  “Alle harten (van de Pekel-
ders) waren opgetogen van vreugde. Op ieders gelaat kon men blijdschap en vergenoegen lezen”. 

Het “Leve de Prins”, zal door de Pekela’s geschald hebben en waarschijnlijk nóg uitbundiger dan het “Vive l’Empepiepereure”
van zo’n tien jaar daarvoor. 

Harry Vrieze, Oude Pekela
Henk de Weerd, Noordhorn  
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