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Bestuur per 31-12-2016:
De heer
G. Koerts, voorzitter
Mevrouw L. Groen, 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

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

De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door mevrouw E. van Ditmars, conservator van het Veenkoloniaal
Museum te Veendam en het Kapiteinshuis

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.

Vrijwilligersteam per 31-12-2016:

Kapiteinshuis Pekela

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:
Foto van kapitein Israël Hindriks Velvis.
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.

Gastheren/gastvrouwen:
Mevrouw H. Bakker-Thalens
Mevrouw H.Borgeld-de Vries
Mevrouw N.Buzeman
Mevrouw R.Buzeman
De heer
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Mevrouw J.Heeres-De Jong
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De heer
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Mevrouw M.Koning
De heer
J. van der Laan
Mevrouw A.Lesterhuis-Tunteler
De heer
H.H.Meijerink
De heer
H.Pel
De heer
G.H.Reins
Mevrouw T.Ridder-Tilma
Mevrouw S. Roos
Mevrouw A.Rosema- Begeman
Mevrouw C.S.Scheltens-Grave
De heer
A.Schrik
De heer
J.Schrik
De heer
W.Verhagen
De heer
A.Wieske
Woningonderhoud:
De heer
G. Beikes
De heer
F. Spelbrink
Tuinonderhoud:
De heer
K. van der Laan

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.

Stichting Westers

beschikking 1-1-2008.

Stichting Kapiteinshuis Pekela

beschikking 1-1-2008.

Adres en ﬁscale gegevens:

Adres en ﬁscale gegevens:

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

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

Kamer van Koophandel: 41014965
RSIN: 805234937

Kamer van Koophandel: 02068653
RSIN: 816046475

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.

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:
Binnen de doelstelling wordt het accent gelegd op de
woon- en werkomstandigheden in de scheepvaart
18e/19e eeuw. Activiteiten in 2017 zijn gericht op de
herinrichting van het depot.
Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2016:
Opbrengsten
€ 21.013
Lasten
€ 22.622
Resultaat
- € 1.609
Balans 31-12-2016:
vaste activa
€ 17.698
Vlottende activa € 66.257
Totaal activa
€ 83.955
Eigen vermogen € 74.773
Toelichting:
De Stichting Westers beheert de collectie van het museum. Het pand is ondergebracht in de steunstichting
Kapiteinshuis Pekela. De beide stichtingen hebben
hetzelfde, onbezoldigde bestuur. Professionele ondersteuning wordt tegen een vergoeding geleverd door
het Veenkoloniaal Museum te Veendam.
Jaarrekening met samenstellingsverklaring afgegeven
door Pors Accountants, Veendam.

Beleidsplan:
Stelselmatig onderhoud aan het pand, schuur en
binnenplaats. In 2017 is een buiten-schilderbeurt
gepland.
Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2016:
Opbrengsten
€ 6.000
Lasten
€ 2.152
Resultaat
€ 3.848
Balans 31-12-2016:
Vaste activa
€ 25.564
Vlottende activa € 12.908
Totaal activa
€ 38.472
Eigen vermogen - € 32.472
Algemeen Nut Beogende Instelling( ANBI):
De ANBI status geeft recht op vrijstelling van schenkof erfbelasting over ontvangen giften, legaten of
erfstellingen.
Giften van particulieren aan de Stichtingen zijn binnen
bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften door bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst, met een
maximum 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 2016 bezochten 850 mensen het museum en/of namen
deel aan onze activiteiten. Een geringe afname t.o.v. het
jubileumjaar 2015. Hoewel het aantal bezoekers tijdens de
reguliere openingsuren is toegenomen komen toch de
meeste bezoekers af op bijzondere dagen en activiteiten.
De gebruikelijke open dag tijdens de Schutsemarkt leverde
echter veel minder bezoekers op dan in de voorgaande
jaren. In het verslagjaar ontvingen we 19 groepen waaronder de Nederlandse Zilverclub. De leden van deze vereniging, zilverkenners bij uitstek, bezochten ons museum
vanwege de zilverexpositie en waren met name geïnteresseerd in de vitrines met de Oostzeelepels. Een bijzondere
groep van 35 bezoekers werd gevormd door de neven-ennichten Huising, allen ( achter ) kleinkinderen van de Pekelder zilversmid Okko Huising. Een van de hoogtepunten
van hun reünie in Pekela was het bezoeken van de zilverexpositie met enkele werkstukken van opa Okko.

Ten behoeve van de Monumentendag op zaterdag 10 september werd een gelegenheidsexpositie ingericht onder de
titel ‘Verdwenen symbolen van Pekelder ondernemerschap’. Voor de logo’s, briefhoofden, reclameborden en relatiegeschenken van niet meer bestaande Pekelder bedrijven was veel belangstelling.

Donateurs
Het aantal donateurs bleef in het verslagjaar op hetzelfde
niveau. Naast het jaarverslag ontvingen de donateurs drie
keer een nieuwsbrief en een uitnodiging voor de Kapiteinslezing.
Medewerkers
In 2016 waren 23 gastheren/vrouwen beschikbaar en 3
mensen in de onderhoudsgroep, evenals de bestuursleden
allen vrijwilligers. Daarnaast kan het bestuur een beroep
doen op een aantal mensen dat incidenteel beschikbaar is
voor projecten. Op 23 september werd met vrijwel alle vrijwilligers een bezoek gebracht aan het Veenkoloniaal landbouwmuseum Ter Borg in Ommelanderwijk. Na de ontvangst met koﬃe met gebak volgde een leerzame rondleiding. De middag werd afgerond met een gezellige nazit
met een drankje.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal en
een keer samen met alle medewerkers. De samenstelling
van het bestuur onderging in deze periode geen wijzigingen.
Activiteiten
Een wisselexpositie waarin een deel van onze zilvercollectie wordt tentoongesteld was een lang gekoesterde wens.
Dank zij de inzet van het team van het Veenkoloniaal Museum Veendam werd die wens vervuld en kon burgemeester Kuin op zondag 3 april de wisselexpositie ‘Glimmend
Goed’ onder grote belangstelling openen. Conservator
Elise van Ditmarsch werd door menigeen gecomplimenteerd met de prachtige inrichting van de expositie.

De traditionele kapiteinslezing werd dit jaar verzorgd door
de heer Wilto Eekhof, auteur van een aantal boeken over
het wegvervoer in Noord-Nederland en voorheen publicist
in nautische magazines. De lezing met de titel ‘ Transport
in de Veenkoloniën’ werd bijgewoond door 75 mensen
waaronder een aantal vertegenwoordigers van regionale
vervoersbedrijven.

Aankoop collier
Ons museum bezit een aanzienlijke collectie zilver, deels
werk van zilversmeden die in de 19e eeuw actief waren in
Pekela. Mevrouw J. van Ammers-Douwes, donateur van
het Kapiteinshuis en tevens lid van de Nederlandse Zilverclub, ontdekte bij een juwelier in Schoonhoven een prachtig gouden collier. Het sieraad werd ca. 1850 gemaakt door
Jan Jans van Oosten, zilver/goudsmid te Oude Pekela en
werd gedragen bij de streekklederdracht in de 19e eeuw.
Mede aangemoedigd door enkele leden van de genoemde
zilverclub werd vervolgens actie ondernomen teneinde het
collier te kunnen aankopen. Dank zij de medewerking van
een aantal subsidiënten en sponsors en niet te vergeten de
extra donaties van donateurs is het gelukt dit bijzondere
sieraad terug te halen naar Pekela.
Bij de presentatie van het collier op 21 december vertelde
de heer Jan Free, erkend register taxateur in goud, zilver &
sieraden, het een en ander over dit unieke sieraad. Mevrouw Ans Vlietstra overhandigde namens Inner Wheel
Pekela een cheque ter waarde van € 500,-.

Schenkingen, legaten, aankopen 2016
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Kunst & Kitsch
Vanwege de grote belangstelling het vorig jaar werd op
woensdagmiddag 28 december voor de tweede keer een
antiek-taxatiedag georganiseerd. Ook nu weer maakten
veel mensen gebruik van de mogelijkheid hun dierbare
spullen door een deskundige te laten waarderen. Henk
Sprik, antiquair in Smilde, kreeg enkele honderden voorwerpen in handen en kon veel bezoekers de gevraagde informatie verstrekken.
Publiciteit
De in 2016 georganiseerde activiteiten trokken wisselend
aandacht van de media. Opvallend was de aanwezigheid
van de website Prachtig Pekela bij alle activiteiten. De fotoreportages op de site www.prachtigpekela.nl wordt door
veel vrienden van het Kapiteinshuis bezocht.
De deeldocumentaire Geschiedenis van het project ‘Pekel’s
Goud’ waarin het Kapiteinshuis en het museumschip Familietrouw prominent in beeld kwamen werd dagen achtereen vertoond op de regionale zender RTV Logo.
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Wafelijzer met inscriptie aan de binnenzijden van de
bladen. Aan de ene kant twee winkelhaken met een
passer en het jaartal 1785. Op het andere blad vier
fraai gekrulde letters E D en ? ? . Lengte van het ijzer:
90 cm , diameter van het wafelblad: 16,5 cm. Het is
afkomstig van Willem Koning uit Oude Pekela, van
beroep timmerman/aannemer.
Schenking mevrouw De Haan-Koning, Oude Pekela.
Zilveren koﬃelepels met gegraveerd decor; elf stuks
van zilversmid Johannes Nieholt te Oude Pekela
(1812 – 1824) en een van een onbekende smid.
Lengte 12,5 cm, 80 gram. Geveild door veilinghuis
Derksen, Arnhem in februari 2016.
Oostzeelepel , gegraveerd F.W. Ogilvie Memel 1853
Oostzeelepel, gegraveerd G.H. Schroder X6 1838
Zilveren theelepeltje, meesterteken W van Abraham
Westers, zilversmid te Nieuwe Pekela.
Zilveren naairing van Geert Hindrik Kanning, zilversmid te Nieuwe Pekela.
Kerkboekje met zilveren slot, zilversmid Wildrik
Botjes, ca. 1860. Heeft toebehoord aan Jan Hendriks
Haan, landbouwer te Wollinghuizen.
Schenking 2 t/m 7 mevrouw J. van Ammers-Douwes.
Boek ‘Het fregatschip Johanna Maria’.
Auteur: Arthur van Schendel.
Uitgeverij: J.M. Meulenhof, Amsterdam 1946.
‘Groninger Tinboek’, Historie, Tinnegieters en
Tinwerk. Auteur: Jan Westers. Uitgeverij: Philip
Elchers / Proﬁel. Groningen/Bedum 2008.
Schenking 8 en 9 de heer A. Westers, Groningen.
Boek ‘Schippers van de Zee’, auteur: Hylke Speerstra.
Uitgever: De Boer Maritiem. 3e druk 1975.
‘Teleweerboek’, handleiding voor hen die zelf het
weer willen voorspellen. Auteur: Alan Watts.
Uitgever: Teleboek N.V. Bussum 1968.
‘De Zee’, Zeevaartkundig tijdschrift no. 9 - september
1968. Uitgever: v/h C. de Boer jr. N.V. Hilversum.
Schenking 10 t/m 12 mevrouw E. de Jong, Lauwersoog.
‘Vervolg en aanvulling van het boek Neringdoenden,
landbouwers en hun naburen uit Nieuwe Pekela in
de periode 19e-20e eeuw’. Auteur: drs. L.W. Kanning.
Schenking de heer L.W. Kanning, Etten-Leur.
‘Het Naamloze Zeemanscollege uit Pekel-A,
1823 – 1851. Samensteller: S. Parma.
Inventarisatie van de leden v/h Zeemanscollege
“De Trouw”, Oude Pekela.
Schenking 14 en 15 de heer S. Parma, Hilversum.
‘De Sigaar is Koning’, Geschiedenis van de sigarenfabriek Albatros – Champ Clark – Lugano
Nieuwe Pekela. Auteur: Aaf Koning.
Uitgever: Proﬁel Uitgeverij Bedum.
Schenking mevrouw A. Koning, Amsterdam.
Delfts blauw wandbord met beeltenis van Free en Co.
Oude Pekela en de tekst ‘free 1904 – 1979’. Tekst
achterkant: ‘aangeboden door de directie ter gelegenheid van het jubileum’. Diameter 29 cm.

18 Suikerzakjes ( 9 stuks ) van Pekelder bedrijven:
Mach.fabriek Mulder, Steenfabriek Strating, Metaaldoekweverij Drenth, Meubelfabriek Hulmefa, Trailerbouw Zwalve, Strocartonfabrieken De Kroon (2 x)
en Free en Co, Cartonnage Ceres-Sparreboom.
Schenking 17 en 18 G. Koerts jr. Nieuwe Pekela.
19 Stoof met tes en voorzien van koperen hengsel.
Schenking mevrouw F. Olsder, Nieuwe Pekela.
20 Fles “Bimex”levertraan, 1 liter deels gevuld.
Tekst ‘ Medicinale Noorse Goudzegel Levertraan,
rijk aan vitaminen’.
Schenking de heer A. Hummel, Oude Pekela.
21 Groninger staartklok, zgn. dubbelkap of volle kapklok. Kasthoogte 185 cm. Wijzerplaat
gedateerd 1800, kast waarschijnlijk
1850 – 1870. Voorzien van scheepjesmechaniek. Steeds in het bezit geweest van
de schippersfamilie De Grooth.
Schenking de heer en mevrouw Van der
Baan – de Grooth, Bennekom.
22 Mandﬂes, hoogte 50 cm, diameter 33
cm., afkomstig van de Wijnfabriek
Nieboer, Nieuwe Pekela.
23 Fles alcoholvrije frambozenlikeur, inhoud 0,68 L. Nieboer, Nieuwe Pekela.
Schenking 22 en 23 de heer B. van der Laan,
Nieuwe Pekela.
24 Sigarenkistjes ( 2 x ), 22 x 12,5 x 4 cm. gevuld met 10
sigaren Champ Clark van Sigarenspeciaalzaak J.A.J.
Vos, Nieuwe Pekela.
Schenking de heer J. ten Hoeve, Nieuwe Pekela.
25 Delfts blauw bord ( diameter 23,5 cm) met beeltenis
van de houtstek met molen en beurtschip. Tekst 1854
– 1954 Koerts ‘K ‘ , aan de achterkant: G. “Ram.”
Made in Holland.
26 Delfts blauwe asbak ( diameter 17,5 cm ) met beeld
van de houtstek + molen en K. Achterkant: 106
Delfts blauw “Ram” Made in Holland.
27 Memoblok in kunststof ( met houtproﬁel ) doosje.
Tekst: J.J. Koerts & Zoon, Houthandel Oude Pekela
Winschoten.
Schenking 25 t/m 27 de heer en mevrouw Edzes
Koerts, Winschoten.
28 Jaarboek 2011 van De Stavelij, uitgave van de
Nederlandse Zilverclub.
Schenking van de Nederlandse Zilverclub.
29 Kleerborsteltje met gebogen, gelakte, houten
handgreep. 13 x 1 cm. Relatiegeschenk van
de Spaarbank ‘Eigen Haard’, Nieuwe Pekela.
30 Schoenlepel, tevens ﬂesopener. Relatiegeschenk van
‘Modeschoenen Jan de Boer, Oude Pekela’.
Schenking 29 en 30 de heer K. Weerts, Nieuwe Pekela.
31 Thermometer, zwart leer – achterzijde van kurk.
Relatiegeschenk Westers met de tekst:
‘STAPP sokken 20x sterker’.
Schenking de heer A. Wieske, Nieuwe Pekela.
32 Foto van Maria Westers met NAW-gegevens van haar
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gezin en visitekaartjes van R. Ruzius/M. RuziusWesters, dochter Hilda en dochter Lien.
Schenking de heer S. Westers, Groningen.
Booklet getiteld “Een Schip Afgeloopen” door
H.P. Velvis. Het verhaal over de piratenaanval op de
schoenerbrik ‘Anna’ voor de kust van Marokko met
de genealogie Velvis.
Schenking de heer H.P. Velvis, Groningen.
Genealogie Freerk Claeszen Harding, enkele passages uit zijn dagboek en drie brieven.
Schenking mevrouw E.K. Jager- Beumee.
Embleem ( wapen van O.P.) en ankertje voor een
zeemanspet en diverse papieren (o.a. enveloppen,
blanco nota’s en een vloeiblad) van Pettenfabriek
K.F. Beumee & Zonen.
Stempel en stempelkussen van H. Holvast,
drogisterij te Nieuwe Pekela.
Schenking 35 en 36 de heer K.F. Beumee, Nieuwe
Pekela.
Ansichtkaart met foto’s van twee sigaren-droogtrommels van de Sigarenfabriek ‘Albatros’.
Uitgegeven door foto H. de Jong, Winschoten.
Schenking mevrouw Muller, Nieuwe Pekela.
Oostzeelepel , Inscriptie F.W.Ogilvie, Memel 1854.
Keur Kopke 19. In de jaren zestig in omgeving Zwolle
in de grond gevonden. Ernstig beschadigd.
Schenking mevrouw M. Bos, Zwolle.
Brochure “Tegel Allerlei” , uitgebracht door de
Stichting Tegelmuseum “IT NOFLIK STE “ Otterloo
met een korte geschiedenis van de Nederlandsche
wandtegel.
Schenking mevrouw I. Hoiting- Schreuder.
‘Uit Voorbije Dagen’ door J. Puister, matroos o/g op
de Groninger galjoot ‘INA’. Een reisbeschrijving
gepubliceerd in “Het Nederlandsche Zeewezen” in
de jaargangen 1924/1925. Een samenvatting door R.K.
Mast, Delfzijl.
Gens Nostra ( maandblad van de Nederlandsche
Genealogische Vereniging ) jaargang 70, 4 april 2015
met het artikel ‘Het stuurmans-leven van kapitein
Luppo Stel’, geschreven door Jan Sjoert Moolhuizen.
Schenking 40 en 41 de heer R.K. Mast, Delfzijl.
Gouden collier, gemaakt door Jan Jans van Ooosten,
van 1837 tot 1866 goud/zilversmid te Oude Pekela.
Werd gedragen op streekklederdrachten.
Aankoop m.b.v. sponsors, subsidiënten en vrienden
van het
Kapiteinshuis.

EEN SCHIP
AFGELOOPEN*
Onder deze kop berichtte op vrijdag 3 mei 1895 het
Utrechtsch Nieuwsblad over de aanval op en de beschieting van de Nederlandse schoenerbrik ‘Anna’ op
zondag 28 april 1895. Het schip stond onder bevel van
de kapitein Israël H. Velvis uit Nieuwe Pekela.
De schoener was onderweg van Bari naar Lorient bij Nador
met vaten olie en werd zeven mijlen onder de wal bij de
Rif-kust tussen Sebta (Ceuta) en Melilla door windstilte
overvallen. De Mooren, onderdanen van de Sultan van
Marokko, maakten hiervan gebruik door het schip aan te
vallen en te beschieten. De aanval vond waarschijnlijk
plaats ter hoogte van Al Hoceima (Alhucemas). De Rifbergketen loopt van de Straat van Gibraltar door Marokko
naar de bergen van Algerije. De piraten langs deze kust
worden ook wel Rif-piraten genoemd.

De berichtgever van de Londensche ‘Globe’ te Gibraltar
vertelt o.a. het volgende na een onderhoud met de bemanning, die bestond uit beide Nederlanders, twee Engelsen,
een Zweed en een Duitser. ‘Tegen drie uur ’s namiddags
zag men ene boot in zee steken, die bij de nadering met
zeven woeste Mooren van het Riﬀ bemand bleek, met
naakt bovenlijf en gladgeschoren schedels waarop een
bosje haar was overgelaten. De woestaards, met Martini
Henry geweren en lange messen gewapend, riepen den kapitein in het Spaansch toe, de zeilen te strijken, wat de heer
Velvis weigerde. Nu begonnen de Mooren te schieten, terwijl de bemanning zich met bijlen en koevoeten gereed
maakte om den aanval af te slaan. De eerste Moor die aan
boord poogde te komen, werd door stuurman Smit neergeveld, maar deze zelf stortte, door een kogel getroﬀen, op
het dek. De kapitein loste zijn revolver (het eenige vuurwapen aan boord) maar werd zelf reeds na het eerste schot
aan de hand gekwetst. De stuurman, inmiddels naar achter gekropen, kreeg nog vier schotwonden en bleef voor
dood liggen, waarop ook de kapitein met een kogel in de
buik nederviel.’ Verdere tegenstand werd onmogelijk,
omdat er nog meer (zeven) sloepen naderden ‘met wel 120
bandieten’. Zij voeren steeds heen en weer met alles wat ze

maar konden roven, zoals beddegoed, keukengereedschap, kompassen, waarloze zeilen, olie, levensmiddelen
(uitgezonderd pekelvlees), kajuitdeuren en ‘de kleederen
der opvarenden die hun van het lijf werden gerukt’. Van de
olie konden de zeerovers alleen de vijf vaten op het dek
meenemen, omdat ook de touwen en de takels waren afgesneden en geroofd. Gelukkig stak ‘s avonds de wind op
en kon men ontsnappen, omdat alle zeerovers even aan
land waren met de gestolen spullen, zodat koers gezet kon
worden richting de Spaanse kust.
Het Engelse bemanningslid Austin nam het bevel op zich;
‘de kapitein, die duldeloos leed, werd stervende naar de
kajuit gedragen en de stuurman naar het vooronder.’
De twee matrozen wilden het schip ‘wenden’. De stervende
kapitein zei: ‘Och, jongens, ik kan u niet helpen.’ Toen zij
het schip gewend hadden, vonden zij de ‘arme man dood’.
Op dinsdagmorgen zag men aan stuurboordzijde rook en
omdat men geen vlag meer had, werd een blauwe lap en
een hemd gehesen. Kennelijk zonder resultaat. Later op
de dag in het zicht van Gibraltar werd de ‘Anna’ gezien en
door een sleepboot de haven binnen gebracht.
Later heeft kapitein J.A. Mulder uit Nieuwe Pekela op verzoek van de rederij de ‘Anna’ naar de bestemmingsplaats
Lorient gebracht.

Kapitein Israël H. Velvis
‘De verontwaardiging te Gibraltar over deze daad van zeeroof, in het gezicht van Europa, is groot. Het is hoog tijd,
meent de berichtgever, dat de mogendheden te zamen
maatregelen nemen om aan dergelijke gruwelen een einde
te maken.’ De Nederlandse consul te Gibraltar, de heer J.
Patron, heeft de rederij te Oude Pekela o.a. per brief uitgebreid ingelicht. De stuurman is direct naar het hospitaal
gebracht, waar tekenen van buikvliesontsteking werden
waargenomen. Later bleek dat er vier kogels in de benen
en één in de maag zaten. Eén kogel in het been en de kogel
in de onderbuik heeft men in het hospitaal in Gibraltar
niet kunnen verwijderen. De jury constateerde na de gerechtelijke lijkschouwing op de kapitein, dat er sprake was

van ‘moedwillige moord, gepleegd door verschillende onderdanen van de Sultan van Marokko.’
Tot zover de berichten in het Utrechtsch Nieuwsblad van
3, 8 en 11 mei en 12 juli 1895.
Redenen genoeg om eens in de Groninger Archieven te
zoeken in de kranten van het Nieuwsblad van het Noorden
naar de toedracht van het incident en met succes, want het
gaat hier tenslotte om een schip van een Groningse rederij,
kapitein en stuurman. Zij komt dan ook met regelmatige
verslaggeving. De krant meldde op 3 mei 1895: ‘De Spaansche regeering heeft terstond de kanonneerboot ‘Cuervo’
naar Alhucemas gezonden, teneinde de Kabylen te tuchtigen en te pogen hun de geroofde goederen te ontnemen.’
De rovers behoorden tot de stam Kabyla van Bocoya. De
aanval werd uitgevoerd door zonen en verwanten van de
Moor Larbi, die als boodschapper dienst deed tussen Al
Hoceima (Alhucemas) en de omwonende stammen. Zeeroof blijkt moeilijk uit te roeien. De roep om een gezamenlijk optreden van de Europese mogendheden klonk nu
opnieuw. ‘Zulk een gezamenlijk optreden heeft bijna 80
jaren geleden plaats gehad, in 1816, toen de zeerooverij in
Algiers dat noodig maakte en een Engelsche vloot onder
lord Exmouth en een Nederlandsche onder admiraal van
Capellen den Dey van Algiers door een bombardement tot
inkeer brachten.’ De heer G. van Dulken, een in Malaga
wonende Rotterdamse zakenman, stuurt op 9 mei 1895
een brief naar de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Hij
schrijft ’terwijl in de Indische en Chinesche zeeën talloze
oorlogsschepen waken tegen piraten, de zeeschuimers in
de Middellandse Zee ongestraft hun gang kunnen gaan’.
Laat de Sultan van Marokko, vrij vertaald, nu maar eens
voor zijn machteloosheid tot ingrijpen aansprakelijk worden gesteld door geldelijke schadeloosstelling. Tanger was
de verblijfplaats van de Europese diplomaten. Daar hield
ook de waarnemend consul-generaal van Nederland graaf
Von Tattenbach , die tevens Duits gezant was in Marokko,
kantoor. Hij deed onderzoek naar de moord op een Duitse
onderdaan.
In Tanger lag het Duitse oorlogsschip ‘Alexandrine’. Een
Nederlands oorlogsschip zou nu bijzonder welkom zijn
om aan de eisen, ook voor Nederland, meer kracht bij te
zetten. In juni vertrekken de ‘Johan Willem Friso’ en de
‘Van Speijk’ naar de Marokkaanse wateren. Het weekblad
‘de Amsterdammer’ geeft, onder het opschrift ‘Riﬀ-piraten’
een Hollandsch Jantje te zien, die, gereed om iemand een
ﬁksche afrossing toe te dienen tot keizer Wilhelm van
Duitschland, die onder elken arm een spartelenden Marokkaansche zeerover te pakken heeft, zegt: ‘Keizermajesteit, als U ‘m nòu goed in z’n wat houdt, zal ik ‘m het
Wilhelmus op z’n bobert spelen!’ De ‘quaestie’ van de zeeroof op de ‘Anna’ zal snel onderwerp van gesprek zijn in
de Ministerraad. ’t Zou zoo zoetjes aan ook wel eens tijd
gaan worden!’, aldus de Groningse krant het Nieuwsblad
v/h Noorden op 29 mei.

Het Tweede Kamerlid Smidt interpelleert op donderdag 6
juni de regering over ‘het aﬂoopen van de ‘Anna’ bij de kust
van Marokko’. Minister Roëll, die hulde bracht aan de kapitein voor diens plichtbesef, deelde mee, dat de consulgeneraal (tevens Duits gezant) op bestraﬃng zou
aandringen en een schadevergoeding zou eisen.
In het weekoverzicht van zondag 16 juni stelt de Groningse
krant vast, dat de oorlogsschepen nog niet zijn vertrokken
voor een strafoefening. Ook heeft de Marokkaanse regering nog geen schadevergoeding betaald. Echter, de Sultan
Abdelaziz, ook bekend als Mulai-Abd-al-Aziz, heeft na de
aankomst van een Duits en een Nederlands eskader in
Tanger op 18 juli de eisen van beide regeringen toegestaan.

Fregat Hr. Ms. Johan Willem Friso
(1888-1897, aanvankelijk Hr. Ms. Kortenaer)
Militair optreden was daarom niet overbodig concludeert
het Nieuwsblad van het Noorden op 19 en 21 juli. Toch
blijkt de Marokkaanse regering niet zo vlot te zijn in de afwikkeling, want de Duitse gezant in Tanger geeft de Sultan
nog een laatste termijn voordat de oorlogsschepen in actie
zullen komen, zo bericht de ‘Norddeutsche Allg. Zeitung’
op 24 juli. De Duitse krant begrijpt niet de verklaring van
onze Minister van Buitenlandse Zaken in de Eerste Kamer
dat ‘het aﬂoopen van de ‘Anna’ voldoende was geboet’.
De Staatscourant van 13 augustus meldt, dat van de Nederlandse eis tot schadevergoeding ‘95 pc. aan den tijdelijken consul-generaal der Nederlanden te Tanger uitbetaald is geworden’.
Bij de behandeling van de ‘Staatsbegrooting constateert
de regeering, dat de uitbetaling van de 112.500 francs betrekkelijk spoedig plaats heeft gehad, terwijl die aan een
andere mogendheid verschuldigd, wegens een vroegeren
overval, nog niet is voldaan’. Op 13 november 1895 meldt
het Utrechtsch Nieuwsblad, dat mr. E.A. Smidt, afgevaardigde van het district Veendam voor de Tweede Kamer, de
schadevergoedingen van de Marokkaanse regering heeft
overhandigd aan de ‘weduwe van den door de Marokkanen
vermoorden kapitein Velvis en aan den verminkten stuurman Smid’: resp. f. 25.000 en f. 5.000.
Op 29 november schrijft het Nieuwsblad van het Noorden
dat de Minister van Buitenlandse Zaken er nogmaals bij
de Marokkaanse regering op heeft aangedrongen de be-

lofte van opsporing en bestraﬃng van de schuldigen na te
komen. De Groningse krant doet in haar uitgave van 6 december verslag van de zitting van de Tweede Kamer op 5
december. Zij doet dit als volgt: ‘In de zitting van gisteren
werd de algemeene beraadslaging over de begroting voor
1896 voortgezet. Allereerst bekwam de heer Smidt het
woord. Hij bracht hulde aan het beleid van den minister
en den consul-generaal te Tanger in zake het voorval met
het Nederlandsche schip ‘Anna’. Hij dankt de regeering
voor de verleende schadeloosstelling en voor het in hem
gestelde vertrouwen om het geld aan de rechthebbenden
te mogen uitreiken. Verder brengt hij hulde aan de Marokkaansche regeering, die waardering verdient wijl zij al het
mogelijke deed om de schuldigen op te sporen en te straffen, en betoogt de wenschelijkheid van een gemeenschappelijk optreden der mogendheden tegen den zeeroof op
de kust van Marokko.’
H.P. Velvis, Groningen.
*
*
*
*

Volgens ‘Seeman’, het maritiem woordenboek van Wigardus
à Winschooten is de betekenis van het gezegde ‘een schip
afgeloopen’: zich met behendigheid van schip en bemanning
meester maken.

Bovenstaand artikel, met goedkeuring van de auteur door
mij bewerkt en ingekort, was gepubliceerd in Roots nr. 22011, een uitgave van de Nederlandse Genealogisch Vereniging. Het werd mij toegezonden door de heer Simon
Westers uit Groningen.
Een citaat uit diens begeleidende brief:
‘Ik zelf kwam op het spoor van deze moord doordat een zuster van mijn moeder Milta Trip getrouwd is geweest met
Henk Abbes. Dit huwelijk is echter in Zuid-Afrika door echtscheiding ontbonden, en Henk Abbes is ook daar in januari
1975 in het Karl Bremer hospitaal te Bellville overleden.
Henk Abbes was een zoon van Jochem Abbes en Fennechien
Velvis, en een kleinzoon van kapitein Israël Hindriks Velvis.
Fennechien Velvis woonde in een groot huis aan de Prins
Hendrikstraat in Arnhem, en in hetzelfde huis I-hoog,
woonden ook mijn oom Henk en tanta Milta. Ik heb er als
kind regelmatig gelogeerd. Het huis staat er nog. Jochem
Abbes en Fennechien Velvis waren in Arnhem beland nadat
ze hun meubelfabriek in Stadskanaal (de latere fabriek
Knigge) hadden verkocht aan hun bedrijfsleider Knigge. Als
kind kwam ik ook wel bij deze familie Knigge want mijn
grootvader Jan Trip zat met zijn garagebedrijf naast het bedrijf van Knigge aan de Semstraat te Stadskanaal.’

Jochem Abbes
Israël Hindriks Velvis, geb.28-2-1853 stamt uit een familie
van schippers, zeelieden en boeren. De naam Velvisch
komt voor het eerst voor in het doopboek Nieuwe Pekela
1795. Hij was een zoon van Hindrik Velvis en Catrina Groenewold en een kleinzoon van Ommies (ook wel: Omnius)
Hindriks Velvis en Trientje Harmannus Homfeld (ook wel:
Homfelt of Omveld). Hij trouwde op 6-1-1881 met Hanke
Groenewold en ze kregen vier dochters.
Israël Hindriks Velvis was vanaf 1888 kapitein op de ‘Anna’,
varend voor de rederij J.J.Koerts & Zn. te Oude Pekela. Hij
werd begraven op of in de omgeving van Gibraltar, de
exacte plaats is niet bekend. De bemanningsleden van de
‘Anna’ schonken zijn weduwe een broche vervaardigd met
zijn haar. Het graf is inmiddels geruimd.

Fennechien Velvis

Stuurman van de ‘Anna’ was Wicher Smit uit Nieuwe Pekela ( geb. te Nieuwe Pekela op 21-09-1863) . Hij staat in
1884 o.a. op de monsterrol van de schoener ‘Unie’ onder
kapitein Klaas Franken uit Nieuwe Pekela. In 1890 en 1893
monsterde hij als stuurman op de galjoot ‘Cornelia’ van kapitein Hendrik Drok uit Oude Pekela. Hij was een ervaren
zeeman mogen we aannemen. Hij had in ieder geval vanaf
1890 als stuurman gevaren op diverse schepen.
Op 23-8-1890 trad hij in het huwelijk met Jantje van der
Laan. Ze kregen acht kinderen waarvan er drie tijdens of
vlak na de geboorte overleden. Na het hier beschreven
drama werd hij verlaatmeester in Ommelanderwijk ( gemeente Veendam ) en stierf in 1909.

Broche, vervaardigd met haar van Israël Velvis.
Hanke Groenewold bleef, ﬁnancieel goed verzorgd, achter
met haar vier dochters. Het verdriet is haar ook daarna niet
bespaard gebleven. Na de moord op haar man zijn drie van
haar vier kinderen jong gestorven. Hanke Groenewold zelf
stierf in 1906 op 53-jarige leeftijd.
De vierde dochter, Fennechien geb. 28-4-1885, trad op 87-1909 in Nieuwe Pekela, in het huwelijk met Jochem
Abbes, stelmaker. Jochem was een zoon van de stelmaker
Jochem Abbes en Hinderkien Kanning uit Nieuwe Pekela.
Dank zij de ruime schadevergoeding die Fennechien als
enig overgebleven kind toekwam, konden ze in Stadskanaal een groot huis bouwen en een meubelfabriek beginnen. Na de verkoop van het bedrijf in 1919 vertrokken ze
naar Haarlem waar Jochem enige tijd als journalist voor de
Gelderse krant werkte. Ze startten echter toch weer een
onderneming op in de meubelbranche, nu in Arnhem
waar ze met hun vijf kinderen weer een groot huis betrokken. Zakelijk gezien was het echtpaar niet bepaald succesvol. Jochem bleek ernstige psychische problemen te
hebben. Het door Fennechien ingebrachte kapitaal was
vrijwel verloren gegaan en Jochem moest worden opgenomen in de kliniek te Wolfheze. Hij stierf op jonge leeftijd,
slechts 36 jaar oud. Fennechien bleef achter in een groot
huis dat ze moest onderverhuren om een inkomen te verwerven. Zij overleefde Jochem ruimschoots en bereikte de
eerbiedwaardige leeftijd van 80 jaar. Ze overleed op 19-91965.

De schoenerbrik ‘Anna’, 200 ton metend, werd in 1870 gebouwd op de scheepswerf D.B. Drenth te Oude Pekela in
opdracht van rederij J.J. Koerts & Zn. te Oude Pekela. Tot
1888 werd het schip bevaren door kapitein H.R. Kuiper uit
Nieuwe Pekela. Hij werd afgelost door kapitein Velvis. Na
diens dramatisch dood heeft kapitein J.A. Mulder uit
Nieuwe Pekela nog twee jaar met de ‘Anna’ gevaren. In
1897 werd het schip verkocht aan de kapitein/eigenaar J.R.
Douwes te Sappemeer. Ze werd omgedoopt en heeft nog
vijf jaar gevaren als de ‘Ida’. In december 1902, op 90 mijl
NOtO van Spurn Point werd de ‘Ida ‘ door de bemanning
verlaten en door de stoomtrawler ‘CATALONIA’ naar
Grimsby gesleept. Ze was met een lading hout onderweg
van Drammen naar Papenburg. Het achterschip was zwaar
beschadigd. Waarschijnlijk is het ter plaatse verkocht en
gesloopt.
Gijs Koerts.
N.B. een bewerking van ‘Een schip afgeloopen’ werd ook gepubliceerd in het Maritiem Magazine ‘Cornelis Douwes’ (nr. 207
september 2016), een uitgave van de Vereniging van
Oud-leerlingen van de Zeevaartschool Terschelling, het
Maritiem Instituut Willem Barentsz. Op 30 januari 1953, in
de zware storm die heel Nederland in de rouw dompelde,
verging de kustvaarder ’Westland’ met man en muis voor
de kust van Terschelling. De 1e machinist van dit schip was
Jan Velvis, een neef van Israël Velvis.
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Het graf van Fennechien Velvis en haar zoon Jochem,
begraafplaats Moscowa, Arnhem.

