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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:
Houtzagerij Koerts ca. 1900. 

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, Kerstvakantie e.d. raadpleeg
onze website: www.kapiteinshuis.nl. 

Groepsbezoek op afspraak het hele jaar mogelijk!!
Telefoonnummer: 06 - 54290159.

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

Bestuur per 31-12-2017:
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

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

Vrijwilligersteam per 31-12-2017:
Gastheren/gastvrouwen:
Mevrouw     H. Bakker-Thalens
Mevrouw      H.Borgeld-de Vries
Mevrouw      N.Buzeman
Mevrouw      R.Buzeman
De heer         G.Brans 
Mevrouw      G. Draijer
Mevrouw      M.Haayer-Fens
Mevrouw      J.Heeres-De Jong
Mevrouw      M. Huisman
De heer         A. 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



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 en de scheepvaart
18e/19e eeuw. In 2018 vindt een update plaats van de 
presentatiemiddelen.

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2017:  
Opbrengsten € 17.398
Lasten         € 61.065     
Resultaat - € 7.209

Balans 31-12-2017: 
vaste activa € 13.900
Vlottende activa   € 61.065          
Totaal activa € 74.965

Eigen vermogen    € 67.564

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 
binnenplaats. In 2018 is extra tuinonderhoud gepland.

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2017:  
Opbrengsten  € 6.000
Lasten        € 1.482   
Resultaat             € 4.518             

Balans 31-12-2017: 
Vaste activa         € 22.720
Vlottende activa € 13.070             
Totaal activa       € 35.790

Eigen vermogen - € 27.506  

Algemeen Nut Beogende Instelling( ANBI):
Beide stichtingen zijn zgn. culturele ANBI’s. Deze status
geeft recht op vrijstelling van schenk- of erfbelasting over
ontvangen giften, legaten of erfstellingen.

Giften en donaties van particulieren aan de stichtingen
zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting.

Giften door bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennoot-
schapsbelasting 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 2017 bezochten 1148 mensen het museum en/of namen
deel aan onze activiteiten. Een forse stijging  t.o.v. het vorig
jaar.  In het verslagjaar werd geprofiteerd van enkele door
derden georganiseerde activiteiten; de RABO fietstocht
door Pekela en de try out van het project Spinbarg. Tijdens
de Open Monumentendagen bezochten aanzienlijk min-
der mensen het museum, ondanks een extra openingsdag.
Het aantal bezoekers tijdens de reguliere openingsuren is
vrij stabiel.
In het verslagjaar  bezochten 21 groepen het Kapiteinshuis
waaronder 3 schoolklassen, fiets- en familiegroepen en en-
kele bussen. Op woensdag 19 juli bezocht bisschop Van
den Hout met zijn gevolg het museum op zijn kennisma-
kingsronde door het bisdom Groningen-Leeuwarden.  

Donateurs
Het aantal donateurs bleef in het verslagjaar op hetzelfde
niveau.  Zoals gebruikelijk ontvingen zij het jaarverslag,
werden via de nieuwsbrief geïnformeerd over de activitei-
ten en kregen een  uitnodiging voor de Kapiteinslezing.

Medewerkers
Het vrijwilligersteam telde in 2017 33 mensen, gastheren/
vrouwen, de onderhoudsgroep en de bestuursleden. Het
'vrijwilligersuitstapje' op vrijdag 22 september ging dit jaar
naar Termunterzijl. Daar werd het visserijmuseum be-
zocht met koffie vooraf en een drankje na in het naastge-
legen Hotel Termunterzijl. Het werd een interessante,
leerzame en vooral ook gezellige middag.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen maal en
ter voorbereiding op het seizoen een keer samen met alle
medewerkers. De samenstelling van het bestuur onder-
ging in deze periode geen wijzigingen.

Activiteiten
Op zondag 2 april  werd een dubbel feestje gevierd. Aller-
eerst de presentatie van “ Daniel Jacobs Boerma's reis naar
Engeland in 1848” bezorgd en toegelicht door Albert
Buursma. Deze  uitgave van de Stichting K.P. Boon is een
bewerking van het originele dagboekje van Boerma. Met
de opening van de wisselexpositie  'Aardewerk uit Albion'
werd aangesloten bij het thema Engeland 19e eeuw.

Een week later werd door wethouder Jaap van Mannekes
de expositie 'Pekelder scheepswerven' geopend. Deze ex-
positie geeft een mooi overzicht van de locaties van de wer-
ven, de scheepsbouwers  en een goede indruk van de
gebouwde schepen. Deze presentatie kon tot stand komen
dank zij de medewerking van de heren Henk de Weerd,
Harry Vrieze, Jan Olsder en Erik van der Wal.

De presentatie van het dagboek.

De kapiteinslezing  met de titel 'vrouwen en kinderen
eerst' werd dit jaar verzorgd door de heer Hendrik Hach-
mer, directeur van het Veenkoloniaal Museum Veendam.
De Veenkoloniale schippers namen over het algemeen hun
gezin mee aan boord. Hachmer verhaalde over het harde
leven op zee, het werken onder moeilijke omstandighe-
den, de status van de vrouwen aan boord en de mode in
de 19e eeuw. Zo'n 90 belangstellenden luisterden geboeid
naar zijn verhaal.

De opening van de expositie Pekelder werven.



Kunst & Kitsch
Vanwege de grote belangstelling het vorig jaar werd op
donderdagmiddag 28 december voor de derde 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 tientallen interessante
voorwerpen in handen. Hij kon veel bezoekers de ge-
vraagde informatie verstrekken en een indicatie van de
waarde geven.  

Publiciteit
De in 2017 georganiseerde activiteiten trokken wisselend
aandacht van de media. Zowel de regionale RTV zenders
als de schrijvende pers besteedden aandacht aan de diverse
georganiseerde activiteiten. 

Schenkingen, legaten, aankopen 2017

1 Een flesje (half gevuld) ANGOSTURA van Catz &
Zoon van Pekela. Vierzijdig flesje met afgevlakte
hoeken, 10,5 cm h x 3,5 cm b.
Schenking de heer H. Vrieze, Oude Pekela.

2 Delfts blauw wandbord ( 38 cm. Diameter ), voor-
stelling van pijprokende schipper met schepen op de
achtergrond. Product van Boch Frêres, La Louvière,
Belgium. Afkomstig uit de winkel van De Grooth's
Textiel, Nieuwe Pekela.
Schenking de heer D.J. de Grooth, Blauwestad.

3 Catalogus: Goud en Zilver van het Groninger Land-
Groninger streekdracht sieraden 1800 -1900. Door
J.H. Leopold, Uitgever: Groninger Museum.
Schenking mevrouw A. Horlings – Schreuder, Nieuwe
Pekela.

4 'Uit Pekela's Verleden' door W.H. Bosgra. Uitgegeven
ten bate van 't Groene Kruis, drukkerij G.A. Feringa,
Oude Pekela.
Schenking de heer H. van Heuveln, Rhoon.

5 Ansichtkaart met twee foto's van sigaren- droog-
trommels van 'Albatros' , uitgeverij H. de Jong, 
Winschoten.
Schenking mevrouw Muller, Nieuwe Pekela.

6 Vlag van de gemeente Pekela, 150 X 225 cm.
Schenking gemeente Pekela.

7 Brochure ' Tegel Allerlei' van de Stichting Tegel-
museum “It noflik ste” Otterloo. Korte geschiedenis
van de Nederlandse Wandtegel.
Schenking mevrouw I. Hoiting- Schreuder, 
Nieuwe Pekela.

8 Gens Nostra ( 4 april 2015 ) met artikel ' Het stuur-
mansleven van Luppo Stel'. Auteur: Jan Sjoert Mool-
huizen.

9 “Uit voorbije dagen” door J. Puister ( matroos o/g)
gepubliceerd in 'Het Nederlandsche Zeewezen' jaar-
gangen 1924/25. Samenvatting door R.K.mast.
Schenking 8 en 9 de heer R. Mast, Delfzijl.

10 Geïllustreerde Gids voor Westerwolde. Uitgever
J.Bakker – Drieborg in 1906.

11 Reglement van de Chr. Gymnastiekvereniging 'Door
Oefening Kracht' te Nieuwe Pekela.

12 Knoalster Prikkelboukie deur Geert Teis Pzn. ,
tweide drok. Uitg. M.D. De Lange – Veendam.

13 Rede t.g.v. 50-jarig jubileum 'Waarheid en Vrede', de
tegenwoordige Groen van Prinstererschool te
Nieuwe Pekela. Druk T. Mulder en Zn., Oude Pekela.

14 Afschrift van het testament van mej. M. Heukers- de
Groot, Nieuwe Pekela 24-4-1931

15 Afschrift van het testament van mej. M. Heukers – de
Groot, Nieuwe Pekela 24-5-1929

16 Testament van mevr. de Groot – Heukers, Nieuwe
Pekela 26-6-1951

17 7 stukkies in de Grönneger  toal ( no.229 ), uitgever
J.D. Dijk, Groningen

18 Programma van het 50-jarig bestaan der Chr. School
te Nieuwe Pekela, 18-09-1908.



19 Vlag (50 x 70 cm.) met beeltenis van Koningin Wil-
helmina i.v.m. haar 25-jarig jubileum (1898 – 1923).
De stof is enigszins beschadigd ( verpulverd ).

20 Documenten van Hendrik Kuiper ( verchroomer )
geb.: 6-5-1906
– bewijs van ontslag als dienstplichtige , 20-12-1939
– uittreksel bevolkingsregister van Nieuwe 

Pekela,13-4-1938
– verklaring van de Burgemeester van Nieuwe 

Pekela, 13-4-1938
– bewijs van vrijstelling voor de O.I., 23-4-1944
– verklaring van de Burgemeester > vrijstelling 

vordering fiets, 27-7-1942
– empfangbewijs platenspeler, 31-5-1943
– drie brieven  + twee memo's ( betreffende 

overlijdensberichten ) uit de familie van H. de 
Vries (manufactuur) , Nieuwe Pekela.

21 Bijbel, groot formaat en zwaar beschadigd ( alle pla-
ten verwijderd ). Houten omslag met leer bekleed.
Nieuwe testament gedateerd 1646. Komt uit de fa-
milie Kuiper/De Vries. Zou de kanselbijbel van de
N.H. Kerk te Nieuwe Pekela zijn geweest ( niet te ve-
rifiëren ).
Schenkingen 10 t/m 21 de heer H.E. Kuiper, Zaandam.

22 Pijp ( kalk ) lengte 30 cm., 'Goedewagen'
23 Pijp ( 14 cm. ) met porceleinen kop en diverse 

andere materialen. 'Goedewagen'
24 Vier sigaren-mondstukken, diverse materialen.
25 Vijf mappen met foto's (over het algemeen kopiën)

van Oude Pekela.
26 Pentekening (33 x 50 cm.) van de Katholieke kerk te

Oude Pekela, A.T. Van der Laan 1975
27 Pentekening  (33 x 50 cm.) van het Pekelder Daip

met molen te Oude Pekela, A.T. Van der Laan 1975
28 Pentekening  (32 x 42 cm.) van het Marktplein te

Winschoten , Theo de Winter 1978.
29 Kopie van de Wolters Noordhof schoolplaat 

(40 x 60 cm.) 'gezicht op Oude Pekela' in 1931. 
Eenvoudige plastic lijst.

30 Glas in lood plaquette  18 x 20 cm., geel/bruin) met
uitbeelding van De Distillateur, afkomstig uit de 
slijterij van Geert Sasker, Oude Pekela.

31 Glas in lood plaquette (20 x 24 cm. , groen/geel) met
het wapen van de gemeente Oude Pekela.

32 Programma van de Feestelijkheden t.g.v. de 
Bevrijding te Nieuwe Pekela op 30-31 augustus en 
1 september 1945.

33 Twee bekers  (7 x 10,5 cm.) van Juliana en Bernard
t.g.v. hun huwelijk? Met foto in lauwerkrans.

34 Trams en tramlijnen – de stoomtrams van Drenthe
en Oost-Groningen. Auteurs: H. Zandbergen, 
E.J. Broekema, A. Jansen.

35 De geschiedenis van de N.V. Stoomtramweg maat-
schappij “Oldambt- Pekela”. Auteur: J.S. Giezen.

36 De eerste Groninger Tramway-maatschappij “De ge-
schiedenis van de paardentram in de Veenkoloniën”.
Auteur: R.G. Klomp.

37 Taikens van Taikens “Karakteristieke Groninger

landschappen en dorpsgezichten”. Auteur E. Stam-
huis.

38 “Waar 't veen eens groeide en de heide bloeide”. 
Auteur: E. Zwiers.

39 De “St. Willibrordus” Oude Pekela – historie en 
restauratie. Auteur G.J. Brunink.

40 “Geschiedenis van de gemeenten Oude en Nieuwe
Pekela. Auteur T. Borgesius.

41 “Een beeld van een school ,Mulo, Ulo, MAVO,
Nieuwe Pekela”. Auteur A. Tiktak.

42 Wegwijzer voor de gemeente Oude Pekela 1977.
43 “Mit bode mit”, Museumreeks no. 2 Veenkoloniaal

Museum Veendam.
44 “Stadsplaats nummer 15, de geschiedenis van een

Veenkoloniale werf”, museumreeks no.5 Veenkolo-
niaal Museum Veendam.

45 Drukproef van “Uit Pekela's Verleden”; drukkerij
G.A. Feringa, Oude Pekela. Zie no. 4.

46 “Liesje en andere verhalen”, Uitgave van Fa. Jacoba
Maria Wortelboer, Oude Pekela.
Schenkingen 22 t/m 46 mevrouw R. Wiersema,
Nieuwe Pekela.

47 Handgemaakte kaart van de provincie Groningen.
Op zeer jeugdige leeftijd gemaakt door Tjakko Bor-
gesius (later landmeter en burgemeester van Oude
Pekela) voor zijn vader Goedhart Borgesius.
Schenking de heer D.H.J. Ninc Blok, Groningen.

48 Gesmede ijzeren, wit geverfde bloemhanger
49 Houten snijbonenmolen
50 Twee kleine Keulse potten
51 Koperen strijkijzer
52 Konkel voor het verwarmen van water in de kachel

Schenkingen 48 t/m 52  (afkomstig uit het bezit van
de familie Ebeling) mevrouw Mook-Kiewiet.

53 Catalogus “Goud en Zilver van het Groninger Land”,
Groninger streekdrachtsieraden 1800-1900. Door
J.H. Leopold. Uitgave: Groninger Museum.
Schenking mevrouw A.E. Horlings-Schreuder.

54 Postcard van Liverpool met poststempel 1904.
Schenking mevrouw E. van Ditmars, Groningen.

55 A. van Linge Ezn. Veendam 1826-1951. “Schets van
een Veendammer bedrijf”. Auteur: Dr. C. Mensch.
1951 Verenigde Drukkerijen Hoitsema NV, Gronin-
gen.

56 Vier ansichtkaarten van Oude Pekela, strocartonfa-
briek Union, strocartonfabriek Britannia, steenfa-
briek Strating en boerderij met schepen.

57 Sigarenblik, vierkant met bol deksel en handgreep,
beige met 'kasteelplaatjes' aan  de zijkanten.
Schenkingen 55 t/m 57 de heer G. Koerts jr., 
Nieuwe Pekela.

58 “Mijn tiende wandeling door Oud-Veendam”. 
Auteur: F.J. Van der Zee  1938. Drukkerij: N.V. Erven
B. van Kamp Groningen.

59 “Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e
eeuw”. Auteur: Dr. P.J. Van Herwerden 1935.
Uitgever: Van Gorcum, Assen.
Schenkingen 58 en 59 Bibliotheek Veendam.



60 Foto (50 x 75 cm) van het scheepsportret van de gal-
joot 'Arentina Roelfina' komende te Napels 30 juli
1862. Kapitein H.K. Boon.
Schenking de heer J. Wortelboer, Nieuwe Pekela.

61 Twee flesjes Catz elixer, Angustura en Pommeranz.
Schenking de heer K. Weerts, Nieuwe Pekela.

62 Twee inmaakpotten 'Reinhold Bleifrei', inhoud 
2 liter

63 Zes Delfts Blauw eierdoppen met Chinees bloem-
motief

64 Schaal (diameter 23 cm) van verkoperd tin met uit-
neembare glazen bodem en 2 gestileerde handvaten.

65 Twee 'krabersdoppen' gebruikt bij het aardappel-
rooien.

66 Koperen jugendstil rookstel (21 cm. hoog) met siga-
rettenhouder, luciferdoos-houder en uitneembare
asbak op onderstel met 4 pootjes.

67 Twee koperen manchetknopen, Zeeuwse knopjes
met glazen steentjes.

68 Ovale broche ( 3 x 4,5 cm.) koper met bladmotief
met elf rode steentjes, Biedermeijer periode.
Schenkingen 62 t/m 68 de heer en mevrouw Bos,
NieuwePekela (62 t/m 66 afkomstig van de familie
Oldenziel, 67 en 68 uit nalatenschap familie Mun-
neke, Boven Pekela).

69 Foto van de familie Bernardus Johannes Baalman-
Margaretha Anna Borcherts. Bernardus, zoon van
Jacoba Maria Wortelboer, oprichter van “Wortel-
boer's Kruiden”.  
Schenking de heer H. Vrieze, Oude Pekela.

70 Stallamp ( 45 cm. Hoog ) met rond glas in kooicon-
structie, uitneembaar petroleumtankje met brander.

71 Mapje overzichtskaarten voor de binnenscheepvaart
deel I, N.O.-Nederland 1922. Uitgave: Ministerie van
Waterstaat.

72 Schilderij (39 x 28 cm.) met zeevoorstelling, vissers-
schip onder Franse vlag, door Pieter Bouland, huis-
hobbyschilder te Oude Pekela.
Schenkingen 70 t/m 72 de heer E. Kamphuis, 
Oude Pekela.

73 “De familie Zoutman en de Zee”. Auteur: mevrouw
Arda Vossebeld-Dijkhuizen. Uitgave in eigen 
beheer.

74 “Berend Jans Jonker”, een zeeman uit Veendam. 
Auteur: mevrouw Arda Vossebeld-Dijkhuizen. 
Uitgave in eigen beheer.
Schenkingen 73 en 74 mevrouw A. Vossebeld-
Dijkhuizen, Nuenen.

75 Wereldkaart (56 x 47 cm.) gegraveerd in zilver met
portretjes van Ptolemy en Mercator en diverse teke-
ningen. Achter glas in houten lijst. Uitgave van de
Royal Geografical Society, Londen met certificaat
van echtheid d.d. 31-10-1976.
Schenking de heer J. van der Laan, Nieuwe Pekela.

Detail zilverkaart

76 Zilveren sierspeld , Zeeuwse knop met 17 glazen
steentjes. 2e helft 19e eeuw.
Schenking mevrouw J. Hund-Haan, Roden.

77 Twee ronde metalen sigarendoosjes  1 x groen, 1 x
rood, diameter 15 cm.). Groene doos met sticker aan
de onderkant. Tekst: 'Vliegende schotel', 10 sigaren à
20 ct. Champ Clark Sigarenfabrieken N.V. no. 1542.
Schenking mevrouw Muller, Nieuwe Pekela.

78 Ansichtkaart met schip en duwboot van Jan Schreu-
der liggend voor zijn huis bij de Sluis Veenhofsweg,
Alteveer.

79 Twee boordlichten, heklicht, stormlantaarn, 
pikhaak (zonder stok) en hoorn. Alles afkomstig van
het schip van Jan Schreuder.

80 Wandlampje met koperen spiegel
81 Koperen 'snotneus', lampje met lange tuit.

Snotneus

82 Bloempot ( koper, diameter 25 cm. ) van Daalderop
Nederland.
Schenkingen 78 t/m 82 mevrouw A. Engels-Mik,
Nieuwe Pekela.



83 Granaathuls (koper, lengte 44 cm) gedateerd 1943.
In 1945 in Alteveer gevonden door de heer Veldman.
Bij de bevrijding door Poolse troepen afgevuurd op
Pekela.
Schenking de heer L. Veldman, Oude Pekela.

84 Tekening  (Oost-Indisch inkt,  15 x 20 cm., in houten
lijst) van zeilscheepje door kapitein Wolter K. de
Grooth (1800 – 1862).

85 Tekening  ( 18 x 21 cm. In houten lijst ) van schip
voor de wal met molen door Hendrik de Grooth 
(1845 – 1916), buitenvaarder, later verwer.

86 Tekening  (28 x 21 cm. In houten lijs ) van oude man
met baard en hoed door Jan de Grooth (1884 –
1948), tekenleraar aan de HBS te Appingedam. De
eerste De Grooth uit de Pekelder schippersfamilie
die niet naar zee ging.
Schenkingen 84 t/m 86 de heer en mevrouw Van der
Baan-de Grooth,Bennekom.

87 Vijzel (brons, diameter 15 cm, hoogte 13 cm) met
tekst op de bovenrand ' Reint Ebels Kremer 1845'.

88 Kerkstoof met koperen hengsel
89 Twee kruiken  (1 x tin, 1 x koper)
90 Metalen trommel (31 x 24 x17 cm), veelkleurig met

fruitmotieven rondom.
91 Metalen trommel (29,5 x 16,5 x 21 cm), overwegend

rood, op de zijkanten romantische voorstellingen.
Schenkingen 87 t/m 91 mevrouw M.A. Heeres, 
Oude Pekela.

92 Aquarel van Jacob Spin (67 x 52 cm) in vergulde lijst
achter glas met de tekst 'Jan Freeseman, gezagvoer-
der G. De Jonge'. Voorstelling van 2 schepen met de
Noord Hollandse kust op de achtergrond. Centraal
de schoener “Jan Freeseman” met rechts er van de
kof “ Weldaad “, beide schepen van rederij 
B.H. Viëtor, Winschoten.

93 Plakboek met herinneringen uit de na-oorlogse pe-
riode (1945) in Nieuwe Pekela met o.a. programma's
van bevrijdingsfeesten, distributiekaarten e.d.
Schenkingen 92 en 93 de heer H. Haartsen, 
Voorschoten.

94 “Coöperatieve strocartonfabriek De Vrijheid Veen-
dam 1903 – 1953”. Uitgever: P. Moussalt, Laren.

95 “Vergeet geene van zijne Weldaden”, herdenkings-
rede bij het 75-jarige jubileum van de afscheiding in
Nieuwe Pekela. Auteur: T.J. Hagen  Uitgever H. van
Dijken – Nieuwe Pekela 1911.

96 Huurcontract van het pand C94, gedateerd 1-7-1953.
Verhuurder fam. De Grooth. Huurder H. Jager.

97 Bundeltje gedichten door mevrouw G. Jager-Kuiper
tante van Wieke Starke) geschreven bij diverse 
gelegenheden in de periode 1943/1945.
Schenkingen 94 t/m 97 mevrouw W. Mellema-Starke,
Nieuwe Pekela.

98 Vijf super8 filmpjes gemaakt door de heer F.C.
Maathuis, voormalig huisarts in Nieuwe Pekela:  *
“Ouden van dagen” uitstapje in 1953
* “Ouden van dagen” uitstapjes in 1961,1962, 1963
* “Ouden van dagen” uitstapje in 1968

* “Mellema 30-4-1960”
* “Nieuwe Pekela mei 1961”

99 Foto (ingelijst, 16 x 21,5) van de Doopsgezinde kerk
te Nieuwe Pekela.

100 Foto (ingelijst, 23,5 x 21,5) van Pieter Stutvoet (Pieter
Moatje). Deze foto hing jarenlang in de wachtkamer
van de praktijk van dokter Maathuis.
Schenkingen 98 t/m 100 mevrouw M. Panman-
Maathuis, Nieuw-Amsterdam.

101 Twee  Delfts Blauw wandborden (diameter 23,5 cm)
van de houtzagerij Koerts te Oude Pekela met de
tekst 'Koerts hout 1854-1954' met voorstelling van de
zagerij met molen.

102 Twee Delfts Blauw wandborden (diameter 40 cm)
als 102.

103 Drie Delfts Blauw asbakken (diameter 18,5, 18,5 en
17 cm) met voorstelling van de zaagmolen en de 
letter K in de rand.

104 Delfts Blauw Asbak (diameter 11,5 cm) met bloem-
motief en de tekst 'J.J. Koerts en Zoon Hout-Triplex-
boards.

105 Thermometer op gelakt houten plankje (relatiege-
schenk) met de tekst 'J.J.Koerts en Zoon houthandel
Oude Pekela'.

106 Foto (ingelijst 40 x 29 cm) van Houtzagerij Koerts,
Oude Pekela met molen, pijp van de stoommachine
en klapbrug.

107 Foto (ingelijst 17 x 24 cm) als 107 met tramrails en
kinderen.

108 Foto (30 x 40 cm) van Houtzagerij Koerts met de
vroegere boerderij ( voor de bouw van de villa) met
koets en personeel.

109 Luchtfoto (ca. 1930, op karton geplakt, 39 x 56 cm )
met pijp van de stoommachine en beurtschip in het
kanaal.
Schenkingen 101 t/m 109 de heer J. Noordhuis, 
Winschoten.

110 Inventarisatie /rapportage van het Zeemanscollege
'Voorzorg', Nieuwe Pekela. Samensteller S. Parma.
Schenking de heer S. Parma, Hilversum.

111 Tekening (ingelijst achter glas, 43 x 30 cm) van de
coaster 'Catharina' door de Deense tekenaar 
O. Stoltenberg, Kalandborg. 1952.

112 'Zeilvaart 1520 – 1914' . Uitgave Paul Elck Producti-
ons 1970, London. Ned. Bewerking: G.J. Van 
Nimwegen.
Schenkingen 111 en 112 de heer L. van Achteren, 
Oude Pekela.

113 Memoryspel met kaartje van het Kapiteinshuis. 
Uitgave Marketing Groningen.
Schenking de heer Jan A. Kuiper.

114 Delfts Blauw wandbord ( diameter 29,5 cm ) met
voorstelling van kartonfabriek Britannia, Oude Pe-
kela. Op de achterzijde de tekst 'Aangeboden door
de direktie ter gelegenheid van de voltooiing nieuw-
bouw 1982' en de Romeinse soldaat 'Britannia'.
Aankoop.



Het wel en wee van 
houthandel J.J.Koerts & Zn
Jan Aijold Kuiper

Portretten van Jurjen Jurjens Koerts en Jantje Pieters Kolk. 
Collectie Kapiteinshuis.

Grondlegger van de houthandel Koerts te Oude Pekela is
Jurjen Jurjens Koerts, geboren op 4 november  1814 te
Nieuwe Pekela. Hij was een telg van landgebruiker Jurjen
Koerts en IJktje Garrelts. Deze Jurjen Koerts was op zijn
beurt weer een kleinzoon van koopman en vervener Jur-
jen Koerts en Hindrikjen Alberts, wiens levensverhaal al
werd opgetekend in het boek “vierhonderd jaar Veenko-
loniën in biografische schetsen” van J.D.R. van Dijk en
W.R. Foorthuis. Omdat zijn ouders jong overlijden wordt
Jurjen Jurjens Koerts jr. opgevoed door zijn grootvader
Derk Garrelt Garrelts te Finsterwolde, die de rol van
voogd op zich neemt over de vier dan nog minderjarige
achtergebleven kinderen: Jantina, Dirk, Pieternella en
natuurlijk Jurjen. Derk Garrelts stuurt Jurjen naar Mee-
den, om daar voor inwoning en leergeld te verblijven bij
schoolmeester J. Muurkes. Jurjen huwde 9 januari 1840
te Oude Pekela met Jantje Pieters Kolk. Uit dit huwelijk
worden tussen 1840 en 1858 acht kinderen geboren. Van
1840 tot 1855 voer hij op het kofschip Juffer Garrelts, 169
ton en gebouwd te Pekela. Hij voer onder kapiteinsvlag
nr. 7 van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela
voor reder / boekhouder Petrus Johannes Huisinga te Pe-
kela op de Oostzeelanden en haalde hier rogge, gerst en
staal. Het bleef niet alleen maar bij de Oostzeelanden,
hij voer soms ook op Engeland, Frankrijk en Zuid – Ame-
rika. 

Hoe het begon.
Vooral in de winter hadden zeekapiteins niets te doen,
en zo zocht de energieke Jurjen Jurjens Koerts een beetje
afleiding. Samen met zijn zwager, Pieter Pieters Kolk, de
broer van zijn vrouw, die in de buurt een ijzerwinkeltje
had, vroeg hij een vergunning aan voor het oprichten van
een  houtzaagmolen op perceel A no. 80 te Oude Pekela,
aan de huidige Feiko Clockstraat. Er was op dat moment
slechts één concurrerende houtzaagmolen, die van Jan
Jans Kranenborg. Het stuk grond waar ze van plan waren

te bouwen was in het bezit van hun neef, Willem Heres
Kiers, landbouwer en zijn echtgenote Anje Reints
Buursma. Zij kopen het perceel voor de som van twee-
duizend gulden. Jurjen Jurjens Koerts gaf het zeemansle-
ven op en kapitein Anania Kiers werd de nieuwe
gezagvoerder van de Juffer Garrelts. Op 14 oktober 1854
werd de houtzaagmolen in bedrijf genomen, een 8-kan-
tige bovenkruier met stelling op een houten schuur zon-
der zelfzwichting. In 1855 stond er in de krant: De heren
J.J. Koerts en P.P. Kolk & Co., sedert lang als zo vele ande-
ren de behoefte aan een dusdanige tweede fabriek in-
ziende, zijn hiervan de ondernemers. Alle ingezetenen
juichen deze zaak toe en wensen algemeen genoemde
heren gunstige resultaten toe; en hiervan valt bijna niet te
twijfelen, als men bedenkt, dat de scheepsbouw in deze
plaats elke jaar meer en meer toeneemt, waardoor de
scheepsbouwmeesters, uit hoofde van te beperkte huize,
niet altijd spoedig genoeg konden geholpen worden, en
gebrek aan gezaagd hout hun lieden vele malen vertra-
ging in de volbouwing hunner schepen deed ondervinden.
Wat de standplaats van deze fabriek aangaat, zij is ook
niet kwalijk gekozen, en zal welhaast de molen met zijn
nevengebouwen onze gemeente tot groot sierraad ver-
strekken.

Foto van de 8-kantige bovenkruier van Koerts & Kolk. 
Genomen ca. 1900. Collectie Kapiteinshuis.

Nadat nog een grote kolk werd gegraven was de houtza-
gerij compleet. In het voorbijgaan moest er nog even een
klapbrug worden gebouwd en een woning met schuren;
kosten resp. ƒ 1055, – en ƒ 876. Al snel kwamen er ook
nevenactiviteiten, zoals een handel in bouwmaterialen,
een lijstenmakerij en een kalkbranderij. Hiermee werd
ingespeeld op de toenemende vraag naar hout in de wo-



ningbouw. De kalkbranderij werd in 1856 opgericht door
het drietal Jurjen Jurjens Koerts, Pieter Pieters Kolk en
Derk Timmerman Brons Rz. Koerts neemt dan ook deel
als assistent-boekhouder in de  rederij van Petrus Johan-
nes Huisinga. Als deze overlijdt in 1857 wordt Koerts de
nieuwe boekhouder. Hij schrijft een brief van aanbeve-
ling dat kapitein Anania Kiers vervangen moet worden
door kapitein Abel Nicolaas Redeker als nieuwe kapitein
voor het kofschip Juffer Garrelts, hetgeen in 1859 ook ge-
beurd. In 1866 neemt Derk Timmerman Brons Rz ook
aandeel in de houtzaagmolen, terwijl Gerhardus Wil-
lems Pott deel neemt in de kalkbranderij. Als Pott in 1871
overlijdt, verdwijnt de kalkbranderij geheel uit beeld en
wordt niet meer genoemd in de gemeenteverslagen van
Oude Pekela. 

Detail briefhoofd van de houtzagerij Koerts te Oude Pekela. 
Collectie Veenkoloniaal Museum.

Scheepswerf en rederij J.J. Koerts.
In die tijd was het niet ongebruikelijk om naast een
houtzagerij ook een rederij en zelfs een scheepswerf  te
hebben. Daarmee was men zelfvoorzienend. De boom-
stammen werden uit de  Oostzeelanden gehaald en in de
eigen houtzagerij op de door de afnemers gewenste dikte
gezaagd.  En afnemers waren er genoeg  in Oude en
Nieuwe Pekela. Naast de huizenbouw waren volgens de
gemeenteverslagen 14 grote en 2 kleine scheepswerven
actief.  De werf van Koerts & Kolk was blijkbaar een van
de kleine werven, omdat deze niet met naam werd ge-
noemd in de gemeenteverslagen. Het bouwen van sche-
pen was hier van ondergeschikte belang. Toch werden
hier wel enige zeewaardige schepen gebouwd, getuige 2
krantenartikelen: 

10-04-1875. Te water gelaten schepen. OUDE PEKELA, 
6 april. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmees-
ters Koerts & Kolk te water gelaten, het Schooner-Brik-
schip Goedhard, groot 220 ton, gevoerd zullende worden
door kapitein J. G. Sikkema, onder directie van den heer 
J. J. Koerts. 

4-4-1878. Van de werf der heeren Koerts & Kolk, te Oude-
Pekela, is met goed gevolg te water gelaten het kopervast
driemast Schoenerschip Unie, groot 220 ton nieuwe 
meting. Het zal gevoerd worden door kapitein K. Franken,
onder directie van den heer J.J. Koerts. Van dit schip bezit
het Veenkoloniaal Museum een scheepsportret, te zien in
de vaste collectie. Het levensverhaal van kapitein Klaas
Derks Franken en zijn reizen met de Unie zijn ook na te
lezen in de Veenkoloniale Volksalmanak 25, 2013.

Scheepsportret driemast schoener De Unie.

Binnen de rederij hielden beide heren, Koerts & Kolk elk
hun eigen boekhouding bij van de schepen die voor hen
voeren. In 1860 had de rederij Koerts & Kolk 19 schepen
in de vaart, 24 schepen in 1870 en 21 schepen in 1880.
Aan het eind van de 19e eeuw  had de rederij steeds min-
der schepen in de vaart en in 1903 is het met de rederij
helemaal over. Koerts sloot een contract met Wagenborg
uit Delfzijl voor het importeren van hout. Kolk is dan
nog reder te Groningen tot zijn overlijden in 1914. De
scheepvaart was op zijn retour. 

Tijd voor veranderingen, van wind naar 
stoomkracht.
In 1881 deed Pieter Pieters Kolk zijn aandelen in de hout-
zaagmolen over aan Koerts. Waarschijnlijk deed Derk
Timmerman Brons Rz. dit ook. In datzelfde jaar werd de
houtzaagmolen overgenomen door de zoon Jurjen Jur-
jens Koerts jr., geboren 23 oktober 1845 te Oude Pekela.
In 1885 brandt de houtzaagmolen van Jan Jans Kranen-
borg, de Noordstar aan de Turfweg in Oude Pekela , tot
de grond toe af. De enige concurrent in de Pekela's was
nu de in 1875 opgerichte stoomhoutzagerij en -schaverij
Nooitgedacht te Nieuwe Pekela. Ook Jurjen Jurjens
Koerts jr. zag de voordelen van stoomkracht in en plaat-
ste in 1889 een stoommachine van 10 pk die gebruikt
werd als hulpkracht.  Deze vernieuwing  werd interes-
sant doordat steenkool betaalbaar werd door de afschaf-
fing van de belasting op turf en steenkolen. Bovendien
kon men nu het eigen houtafval benutten als brandstof
voor de stoomketel.  In 1891 komt de vooruitgang ook tot
uitdrukking in de naam van het bedrijf; Stoomhoutzage-
rij J.J. Koerts. In 1901 gaat Koerts een vennootschap aan
met diverse andere houthandelaren met het doel het ver-
krijgen en exploiteren van bosgronden in Rusland en el-
ders, in het bijzonder van het landgoed “Loschemja” in
het gouvernement  Smolensk. Hij neemt voor 5 aandelen
deel hierin. In 1903 werd de molen afgebroken (in Mus-
selkanaal weer opgebouwd als korenmolen) en in de
houtzagerij een stoommachine van 30 pk geplaatst. De
oude woonboerderij werd ook afgebroken en in 1904 ver-
scheen daarvoor de witte villa. Jurjen Koerts trouwde in
1871 met Elizabeth Prange. Uit dit huwelijk werden tus-



sen 1873 en 1883 5 kinderen geboren. Jurjen Koerts gaat
in 1904 een vennootschap aan met zijn zoon Jurjen 
Jurjen Koerts Jr. , geboren in 1873. In 1913 komt ook zijn 
andere zoon Pieter Jan als vennoot in de directie. 

Het werken op een houtzaagmolen.
In 1866 werkten op de houtzaagmolen 7 personen voor
een loon van 6 gulden per week. Dit aantal was in 1916
gegroeid naar 10 volwassenen en 3 kinderen. Het werk op
de houtzagerij was niet gemakkelijk. De boomstammen
werden per binnenschip of vlot aangevoerd en verza-
meld in het balkengat. De boomstammen konden niet
direct gebruikt worden en moesten één a twee jaar in de
kolk blijven liggen zodat de looistoffen in de stammen
langzamerhand werden verdrongen door het water en
om kromtrekken tegen te gaan. Daarna moesten ze uit 

het ijskoude water getrokken worden naar de sleephel-
ling. Een houtzaagmolen was uitgerust met een of meer
raamzagen. In elk raam konden meerdere zagen worden
bevestigd. Een grote krukas bovenin de molen veroor-
zaakte de op- en neergaande beweging van de zagen. De
boomstammen werden met behulp van de ‘winderij” de
molen binnengetrokken. Deze winderij, die tegen de zol-
dering van de zaagschuur was bevestigd, kon in het werk
worden gesteld, door het te koppelen aan de beweging
van het zaagraam. De zaagslede waarop de stam door de
zaag werd geduwd, bewoog door middel van een soort-
gelijk mechaniek: het zogenaamde ‘krabbelrad’ naast het
zaagraam. Bij elke slag van de zaag draaide het krabbel-
rad een of twee tandjes verder, waardoor de zaagslee een
stukje opschoof. De stam lag op ‘onderhouten’ op de
zaagslede, die verplaatst werden wanneer ze de zagen
naderden, evenals de ‘balkijzers’ die de stam vastklem-
den en op de plaats hielden. De afstand tussen de zagen
was variabel, zodat elke gewenste plankdikte kon worden
verkregen. Deze planken werden in schuren gelegd om te
drogen. Na het zagen wordt het gezaagde hout beoor-
deeld op kwaliteit en ‘opgelat’ met drooglatten. Dit bete-
kent dat er tussen elk gezaagd onderdeel een stukje hout
komt te liggen zodat het hout gelijkmatig kan drogen. In
de open droogruimten wordt het hout geplaatst voor een
natuurlijke droging, deze wordt hout gestookt verwarmd

om zo tot een snellere droging tot een bepaalde vooraf
ingestelde vochtigheid te komen. Al het hout wordt uit-
eindelijk gestapeld en klaargezet om te worden getrans-
porteerd naar de afnemers. Vroeger werd het hout met
lorries van de opslag naar de klaarstaande vrachtauto’s
vervoerd. Later gebeurde dit met karretjes met luchtban-
den en nog later per heftruck, weet dhr. J. Edzes Koerts
nog te vertellen. Alles op de houtzagerij werd gecoördi-
neerd door de werfbaas, en bij Koerts werd deze functie
vele jaren ingevuld door Reinder Kuiper. In de werk-
plaats was Hindrik Kok bezig met het zagen en schaven
van balken. Ook maakte hij het gereedschap zoals de
beitels scherp. Op de vrachtauto zat een meneer Huiting
uit Sellingen of Sellingerbeetse. 

links Jurjen Jurjen Koerts (1873-1936) en rechts werfbaas 
Reinder Kuiper (1896-1974), Collectie Kapiteinshuis Pekela,

Hindrik Kok aan de raamzaagmachine. Collectie Kapiteinshuis.

Aankomst vlot boomstammen in Oude Pekela. 
Collectie Veenkoloniaal Museum
.



Onder: De gezaagde planken werden met een lorrie naar een
klaarstaande vrachtauto gebracht om zo naar de afnemers te
worden getransporteerd. Collectie Veenkoloniaal Museum.

Een nieuwe directeur en jubileum.
Jurjen Jurjens Koerts overlijdt op 4 maart 1917 te Oude
Pekela. Naast houthandelaar was hij o.a. vele jaren lid
van de gemeenteraad, van 1885-1916 commissaris van de
stoomtram Oldambt – Pekela, commissaris van de Nuts-
spaarbank en presidentskerkvoogd van de Nederlands
Hervormde Gemeente. Koerts was door zijn vele, goede
hoedanigheden in en buiten Oude Pekela bij velen zeer
sympathiek. Na de dood van hun vader dreven zijn zoons
Jurjen en Pieter Jan Koerts als vennoten de zaak van 1917
tot 1928. De ophaalbrug over de toegang naar het bal-
kengat werd in 1920 vervangen door een batting. Pieter
Jan Koerts overleed in 1929. In 1936 overleed Jurjen Jur-
jens Koerts. Hij was niet alleen directeur van de houtza-
gerij en houtschaverij, daarnaast was hij ook president-
commissaris van de Stoomtramwegmaatschappij Noor-
delijk Groningen en van de strokartonfabriek De Kroon
in Oude Pekela. Tevens was hij lid van het hoofdbestuur
van de provinciale vereniging Het Groene Kruis. Hij was
voorts jaren lang presidentskerkvoogd van de Neder-
lands Hervormde Gemeente en lid van de Stichting 
Departementale Woningbouw in zijn woonplaats. Jurjen
Jurjens Koerts trouwde in 1899 met Teelkiena Edzes en
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, Jurjen en 
Albertus. In 1929 volgt Jurjen’s zoon Jurjen, geboren 16
augustus 1902 te Oude Pekela hem op. De oude heer Jur-
jen Koerts richt in 1907, dus na de geboorte van zijn
beide zoons, en na enige aansporing van zijn vrouw 
Teelkiena Edzes, zich tot H.M. de Koningin, met het ver-
zoek een vergunning te verkrijgen ten behoeve van zijn
zoon Albertus, tot het voegen van de geslachtsnaam ‘
Edzes’,  bij zijn geslachtsnaam ‘Koerts’,  teneinde in het
vervolg de geslachtsnaam ‘Edzes Koerts” te dragen. Deze
wordt hem op 18 mei 1908 toegekend.  De andere zoon,
Jurjen Jurjen Koerts trouwde in 1928 met Tettina Jacoba
Fockens. 

Houthandel Koerts gezien vanuit de lucht, omstreeks 
1920 – 1925, Collectie Kapiteinshuis.

Van 1933 tot 1957 heeft firma J.J.Koerts & Zn ook een
pand in Winschoten aan de Grachtstraat 7. Dit was een
handel in hout, steen, pannen enz. Winschoten werd
toen gezien als havenstad, en door te zeggen dat het hout
wat per spoor werd aangevoerd voor deze vestiging was,
kon je bepaalde belastingvoordelen verwerven. Na 1957
wordt het pand aan de ernaast staande melkfabriek ver-
kocht. De jonge heer Jurjen Koerts was erg begaan met
zijn personeel en kwam hen vaak tegemoet. In 1932 be-
legde de Nederlandse Vereniging van Fabriekarbeiders
een jeugdkamp op 30 en 31 juli en 1 en 2 augustus. Het
slagen van die dag lag eraan of de jongens en meisjes va-
kantie konden krijgen. In 1932 meld de krant het ant-
woord op deze vraag aan de firma J.J. Koerts & Zonen: ‘
dan zullen wij hen daartoe, wat betreft een vakantie, in
staat stellen. Voor zulke dingen hebben wij wel een paar
extra dagen over. De data 30, 31 juli en 1 en 2 augustus
hebben wij genoteerd." In de crisisjaren werden de hout-
handel en zagerij stilgelegd vanwege gebrek aan orders.
Het personeelsbestand werd geleidelijk ingekrompen en
teruggebracht van 24 man personeel tot alleen nog maar
de machinist. Men werkte in 1935 nog slechts om de an-
dere week. In de oorlogsjaren en daarna hadden veel ge-
zinnen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
Ook hier biedt de firma J.J. Koerts & Zonen weer een op-
lossing: De firma J. J. Koerts heeft voor haar paarden een
groot weiland liggen aan den Winschoter weg. Waar de
firma thans geen paarden meer heeft, besloot de directeur
het land te gaan scheuren en te verdelen in perceeltjes
tuingrond. Tot hun grote blijdschap kregen de leden van
het personeel bericht, dat elk hunner een perceel tuin-
grond kon krijgen om daar de voor eigen gezin benodigde
groenten te kunnen verbouwen. Ongetwijfeld zal deze
sympathieke geste van den heer J. J. Koerts Jr. grote waar-
dering ondervinden.

In 1945 ging men bijna geheel over op elektrische ener-
gie. De houthandel was inmiddels uitgegroeid tot een
bedrijf met drie loodsen en een zaag- en schaafafdeling.
Op 14 oktober 1954 bestond de houtzagerij Koerts pre-



cies 100 jaar. Uit het Nieuwsblad van het noorden van 
15-10-1954: In Oude Pekela is gisteren het honderdjarig 
bestaan gevierd van de bouwmaterialenhandel en houtza-
gerij J. J. Koerts en Zn, op een wijze die de plaats van dit
bedrijf en de waardering voor de directie ook op maat-
schappelijk gebied in een duidelijk daglicht heeft gesteld.
De herdenking begon 's morgens met een bijeenkomst van
het personeel in hotel Dijkinga. Namens het personeel
bood de heer H. Harms aan de jubilerende firma een ge-
denkraam aan, voorstellende de oude windmolen van 1854
met paarden en wagens en de nieuwe elektrische zagerij
met autotractie voor het vervoer, naar een ontwerp van
Jaap van Staveren. De felicitaties van de gepensioneerden
werden uitgesproken door de heer G. H. Hummel, die zelf
45 jaren in dienst van de firma is geweest. De plaats, die
de directeur in het zakenleven en op het algemene terrein
van de dorpsgemeenschap inneemt, bleek op de receptie
die in de middag volgde. Zo talrijk waren de bloemstuk-
ken, die men van heinde en verre had ontvangen, dat er
nauwelijks plaats voor was. Aan gelukwensen heeft het
verder ook niet ontbroken en in een bonte mengeling volg-
den fabrikanten, leveranciers, klanten en afgevaardigden
van verenigingen elkaar op. Burgemeester dhr. A.A.H.
Stolk voerde het woord namens het gemeente - bestuur en
noemde het bedrijf een voorbeeld van sociaal leven. Ook
mevrouw Koerts deelde in de hulde o.a. van de zijde van
de sociëteit van ouden van dagen: een fraaie kop en scho-
tel voor haar en haar man. Na de receptie volgde in in-
tieme kring een gezellig diner. De volgende week vrijdag
zal nog een feestavond voor het personeel worden gege-
ven.

Alweer een Jur(jen) Koerts aan het roer.
De firma kreeg in 1957 een fikse tegenslag te verwerken
toen een felle brand de zagerij en de machinekamer 
geheel verwoestte.

Brand 1957: archief Simon Koster

De zaak draaide voor die tijd nog gedeeltelijk op stoom,
maar na de brand werd volledig op elektriciteit overge-
schakeld. Jurjen Koerts overleed in 1962 te Groningen.
Hij was een vooraanstaand ingezetene van Oude Pekela
en bekleedde ter plaatse diverse functies. Zo was hij 
secretaris van de Industriële Vereniging en bestuurslid
van de Coöp. Vereniging Bedrijfswoningbouw te Oude

Pekela. Hij was ook secretaris van de Rotary, bestuurslid
van het Nutsdepartement en van de nutspaarbank. 
Tevens was hij secretaris van het Nutsdistrict Oost-Gro-
ningen en penningmeester van het Groene Kruis. Ook is
hij belast geweest met bestuursfuncties in de houthan-
del. Na het overlijden van de vierde heer Jurjen Koerts
werd diens echtgenote, Tettina Jacoba Fockens eigena-
resse. In 1965 neemt houthandel Koerts ook intrek in de
loodsen van de voormalige houthandel H. Linzel aan de
Drouwenerstraat 7 te Stadskanaal. Het echtpaar Jurjen
Koerts en Tettina Jacoba Fockens blijft kinderloos. Ze
hebben geen opvolgers. In de jaren die daarop volgen
nemen Jur Edzes Koerts en boekhouder Pieter Noord-
huis  het stokje van haar over. De heer J. Edzes Koerts is
de zoon van Albertus Edzes Koerts, de broer van Jurjen
Koerts. Nu staat er dus een neef aan het roer. Edzes
Koerts vertelt dat hij sinds 1960 in het bedrijf is komen te
werken. Hij had daarvoor een opleiding gedaan in Zwe-
den, en had hier alles over hout geleerd. Zowel op school
als in de praktijk bij diverse houtzagerijen. Hij leerde de
dikte van een boom opmeten, en met een speciale daar-
voor ontwikkelde rekenliniaal, een houtmeter, kon je
dan uitrekenen hoeveel bruikbaar hout er in een boom
voorradig was. Zweden liep wat houtzagerijen betreft
voorop in de wereld. Volgens Edzes Koerts kwam  toen
90 % van het geïmporteerde hout uit Zweden, slechts 10
% kwam uit Rusland.  Omdat zijn vader bijna 50 jaar di-
recteur van B.V. Houthandel Maathuis te Sappemeer en
na de fusie ook van K. & J. Wilkens B.V. Houthandel te
Veendam was, leek het logisch dat Jur Edzes Koerts in
zijn voetsporen zou treden.

Opmerkelijk is dat er dus altijd wel een (Jur)jen Koerts in
de directie zat. De z.g. Koertsbrug aan de Feiko Clock-
straat wordt in 1971 opgeruimd en vervangen door een
vaste verbinding. Het 125 jarig bestaan van de firma in
1979 werd in bescheiden kring gevierd. Veel te juichen
was er niet. Het ging steeds slechter in de houtwereld.
Crisis in de bouwnijverheid waardoor orders uitbleven
en sterke wisselkoersschommelingen leidden tot 
arbeidstijdverkorting, gedwongen ontslagen en fusies  in
de  houtbranche. Edzes Koerts verkoopt in 1994 Koerts
Houthandel aan H.Sanders en in 1997 valt het doek ook
voor de firma J.J.Koerts dat daarnaast nog bestond. Met
pijn in hun hart nemen ze afscheid van het bedrijf.
Vooral de laatste jaren waren zwaar. Tettina Jacoba Foc-
kens doet hier heel gelaten over, het zij zo zegt ze. Ze
nam het afscheid heel dapper. Na 143 jaar houdt het fa-
miliebedrijf op te bestaan. Toch koesteren ze wel mooie
herinneringen. Zo kwam er ooit een vertegenwoordiger
in relatiegeschenken bij hen op bezoek, in het kader van
een jubileumjaar. Er werd tegen hem gezegd: “Morgen
ben je om 8.00 uur in Oude Pekela, dan komen wij bekij-
ken wat je zoal hebt en nemen misschien een aantal pro-
ducten af”. Zich nooit realiserende dat deze man
helemaal uit Brabant moest komen en dus al heel vroeg
op pad moest om maar op tijd in Oude Pekela te zijn.
Achteraf hebben ze hier smakelijk om gelachen. 



Verhuizen.
In 1997 brengt de gemeente Oude Pekela een concept
structuurvisie uit voor de komende 20 jaar. De houthan-
del, sinds 1854 aan de Feiko Clockstraat gevestigd, moest
verdwijnen naar een industrieterrein ergens anders in de
gemeente. Op het vrij te komen terrein zouden dan
woningen kunnen worden gebouwd. Tot een verhuizing
kwam het niet. In 2005 gaat Sanders failliet en wordt de
zaak plat gegooid. De vrijgekomen grond werd gesaneerd
om zo ruimte te creëren voor woningbouw. Het stuk
grond kreeg de toepasselijke naam “Koerts Meulen.” Pro-
jectontwikkelaar Coen Warris van het Pekelder bedrijf
Waborg ging hier huizen op bouwen. Al snel werden de
eerste 13 kavels verkocht en verschenen de eerste huizen.
Maar dan stagneert de verkoop waarna de projectontwik-
kelaar zich terug trekt. Het hele project kwam stil te lig-
gen, dit tot ongenoegen van de al daar wonende mensen.
Voor belangstellenden zijn er nog steeds kavels beschik-
baar.
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