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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 € 20,- per jaar,
zelf bepalen.

Bankrekening: NL79SNSB0947768955 
t.n.v. Stichting Westers

Entree:
€ 4,00 p.p. , groepen van 8 of meer p.p. € 3,00.
Kinderen: t/m 6 jaar gratis, 7-12 jaar € 2,00 p.p.

Afbeelding op de omslag:
Poortmanswijk met de boerderij van Stel geheel links.

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 31-12-2018:
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 31-12-2018:
Gastheren/gastvrouwen:
Mevrouw H. Bakker-Thalens
Mevrouw      H.Borgeld-de Vries
Mevrouw      N.Buzeman
Mevrouw      R.Buzeman
De heer         G.Brans 
Mevrouw      F. Dijkhuizen
Mevrouw      G. Draijer
Mevrouw      M.Haayer-Fens
Mevrouw      J.Heeres-De Jong
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      C. Rensema
De heer         J. Rensema
Mevrouw      T. Ridder-Tilma
Mevrouw      C.S.Scheltens-Grave
De heer         A.Schrik
De heer         J.Schrik
Mevrouw      R. Trip
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 2019 wordt de capaciteit van het depot
vergroot.

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2018:  
Opbrengsten € 18.075
Lasten         € 23.214     
Resultaat - € 5.139

Balans 31-12-2018: 
vaste activa € 10.595
Vlottende activa   € 57.451                
Totaal activa € 68.046

Eigen vermogen    € 62.425

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 2019 is  een schilderbeurt gepland.

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2018:  
Opbrengsten  € 6.000
Lasten        € 2.542    
Resultaat             € 3.458                  

Balans 31-12-2018: 
Vaste activa         € 19.876
Vlottende activa € 13.010                   
Totaal activa       € 32.886

Eigen vermogen - € 24.048  

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
Abraham Westers overleden
Na een gestaag afnemende gezondheid is de oprichter en
conservator van het Kapiteinshuis op 1 maart 2018 op 89-
jarige leeftijd ingeslapen. Een delegatie van het bestuur en
vrijwilligers woonde op 6 maart in de Stefanuskerk in Gro-
ningen de  afscheidsdienst bij. Naderhand werd besloten
dat de wisselexpositie 2019 aan Bram zal worden opgedra-
gen. 

Bezoekers
In 2018 bezochten 614 mensen het museum en/of namen
deel aan onze activiteiten. Een forse daling  t.o.v. het vorig
jaar.  In dit verslagjaar werden geen bijzondere activiteiten
en weinig groepsbezoeken genoteerd. De extreem lange,
warme zomer nodigde bovendien niet uit tot museumbe-
zoek. In het verslagjaar  bezochten 14  groepen het Kapi-
teinshuis waaronder 2 schoolklassen, fiets- en familie-
groepen en , zeer verrassend, 4  groepen deelnemers aan
het arrangement Windkracht8.

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 opening van de wis-
selexpositie en de Kapiteinslezing.

Medewerkers
Het vrijwilligersteam telde 33 personen,  gastheren/vrou-
wen, de onderhoudsgroep en de bestuursleden. Het 'vrij-
willigersuitstapje' op vrijdag 19 oktober ging dit jaar naar
het museum De Oude Wolden in Bellingwolde om de
foto-expositie Fotografen van de Vooruitgang te bewon-
deren. Na de koffie en goed verzorgde rondleiding volgde
de nazit om vervolgens tevreden huiswaarts te keren.

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 10 keer en ter
voorbereiding op het seizoen een keer samen met alle me-
dewerkers. De samenstelling van het bestuur onderging
in deze periode geen wijzigingen. Wel heeft de voorzitter
te kennen gegeven zijn bestuursfunctie te willen beëindi-
gen. Hij blijft zich in een andere rol inzetten voor het mu-
seum. 

Activiteiten
Op donderdag 29 maart werd, bijgewoond door 50 belang-
stellenden, de wisselexpositie  'Van de bovenste plank' ge-
opend door de burgemeester, de heer J. Kuin. Hij werd
daarbij geassisteerd door de schenker van een prachtig
glaskunstwerk uit het kantoor van Houthandel Koerts, de
heer J. Noordhuis. Met deze expositie werd aandacht ge-
schonken aan  een belangrijke bedrijfstak in Pekela, hout-
zagerijen, houthandel en timmer/ meubelfabrieken. 

Tijdens de Nationale Museumweek was het Kapiteinshuis
ook 's zaterdags geopend. De Familietrouw kon worden
bezichtigd evenals de klassieke Chevrolet van het Veenko-
loniaal Museum Veendam. Slechts 6 bezoekers kwamen
opdagen.Ook de belangstelling tijdens de Schutsemarkt
was onder de maat met 21 bezoekers.

De Open Monumentendagen op 8 en 9 september hadden
als thema: 'In Europa'.  Gedurende deze dagen ontvingen
we 40 bezoekers. De monumentendagen worden steeds in
hetzelfde weekend gehouden. Een weekend met diverse
andere grote concurrerende evenementen in de regio zoals
de jaarmarkt Oude Pekela en de Run in Winschoten.  

“Een Atlantische reis met de Bark Europa” is de titel van
de kapiteinslezing die op zaterdag 3 november in Het Te-
huis werd verzorgd door dr. Feike Oppewal. Ondersteund
door prachtig fotomateriaal vertelde hij over de reizen die
hij als stagiaire met dit voormalige lichtschip had gemaakt.
De volle zaal luisterde geboeid naar zijn presentatie.

Publiciteit
De in 2018 georganiseerde activiteiten trokken slechts in
geringe mate aandacht van de media. Inmiddels wordt er
gewerkt aan een verbeterde folder en is contact gelegd met
het landelijk project MuseumTV.



Schenkingen, legaten, aankopen 2018

1 Doos voor het bewaren van documenten, metaal, 
afsluitbaar, 35 x 24,5 x 14 cm en met hengsel. 
Tekst op deksel: 'Gemeente N. Pekela'.
Schenking mevrouw A. Horlings- Schreuder, 
Nieuwe Pekela.

2 Haardstel bestaande uit tang, pook en schep. Staal
met bronzen knoppen en versieringen.

3 Kniepertjestang klein model.
4 Zakagenda uit 1935 met de tekst: H + R Schuring

Nieuwe Pekela, tel. 226 Postrekening 25266, 
Houthandel, Stoomhoutzagerij en Schaverij.

5 Etui met schaar, vergrootglas en briefopener. 
Tekst: Hulmefa N.V. Pro-pos meubelen, 
Nw. Pekela tel. 5221.
Schenkingen 2 t/m 5  familie Wieske, Nieuwe Pekela.

6 Beugeltas met maliënwerk, 3e gehalte zilver, 198
gram, beugel gestansd, breed 18 cm, verzwaard met 
5 zilveren bolletjes. Beugel op de hoeken versierd
met acanthusblad, aan binnenkant diverse blad- en
roosmotieven. Met zilveren ketting. In Duitsland
vervaardigd, ca. 1915. Geen meesterteken.

7 Beugeltas met maliënwerk, 3e gehalte zilver, 37 gram,
beugel gestansd,  breed 6,7 cm met gestippelde 
geometrische motieven. Verzwaard met 5 zilveren 
bolletjes. In Duitsland vervaardigd ca. 1915, geen
meesterteken.

8 Beugeltas van maliënwerk, zilver (800), 62 gram, ge-
goten beugel, breed  8,5 cm, versierd met decoratie
van facet geslepen diamantjes. In Duitsland vervaar-
digd ca. 1915, geen meesterteken.
Schenkingen 6 t/m 8 de heer J. Westers, Doetinchem.

9 Glaspanelen (80,5 x 127,5 cm  2 x)  met voorstellingen
molen, paard en houtwagen en vrachtauto met hout
beladen. Afkomstig uit het kantoor van Houthandel
J.J.Koerts en Zoon, Oude Pekela en geschonken door
het personeel t.g.v. het 100-jarig jubileum in 1954.
Ontwerp: Jaap van Staveren, Dordrecht. 

10 Luchtfoto J.J.Koerts houtzagerij (39 x 55cm) + 2 iden-
tieke ansichtkaarten + 9 kleurenfoto's (10 x 15 cm) uit
de zagerij 1985 + 10 diverse zwart/wit foto's  ca. 1965
+ 2 foto's van personeelsuitjes 70-er jaren.

11 Diversen Houthandel J.J. Koerts : Kennisgeving van
overname van het bedrijf door J.J. Edzes-Koerts en 
P. Noordhuis in 1969 + menu jubileumdiner 1979 +
uitnodiging jubileumreceptie 1979+ diverse kranten-
knipsels.
Schenkingen 9 t/m 11 de heer J. Noordhuis, 
Winschoten.

12 Twee luchtfoto's Houthandel J.J. Koerts en Zn. , 1e
helft 20e eeuw, een luchtfoto (kleur) van villa en za-
gerij (1978), 17 cartes visite van de houtzagerij, 10 car-
tes visite van Oude Pekela, 8 dubbelfoto's, 15
ansichtkaarten van Oude Pekela, 2 enveloppen met
diverse foto's.

13 Fotoalbum inhoudende  26 foto's houthandel Koerts
(aug. 1927), 5 foto's Zuiderzee (okt. 1928), 6 foto's
houthandel Brantjes (okt. 1928), 4 foto's staking
Zaandam (zomer 1929), 18 foto's houthandel Maat-
huis Sappemeer (1934). 

14 Foto's (16x16) achter glasplaatje, genomen in de
houtzagerij J.J. Koerts.

15 Twee super 8 films van de houthandel Koerts met
o.a. de aankomst van het laatste houtvlot in Oude
Pekela, de bouw van de nieuwe loods en een reis naar
Zweden. Opgenomen door Jurjen Edzes-Koerts. 

16 Portret van Jurjen Jurjen Koerts (23-10-1845 – 4-3-
1917) achter glas in halfronde houten lijst. 30 x 40 cm.
De 2e directeur van houtzagerij J.J. Koerts, 
Oude Pekela. 
Portret van (waarschijnlijk) Pieter Pieters Kolk (13-4-
1820 – 12-1-1914), medeoprichter  van het bedrijf. Foto
achter glas in half ronde houten lijst, 30 x 40 cm.
Portret van Jurjen Jurjen Koerts (31-7-1873 – 6-3-1936)
achter glas in houten lijst, 15 x 20 cm. Portret van
Pieter Jan Koerts (30-6-1883 – 21-2-1929) achter glas
in houten lijst, 15 x 20 cm. Foto van '3 generaties J.J.
Koerts' van 1904, grootvader (1845-1917), vader (1873-
1936) en zoontje(1902-1962)

17 Map met diverse krantenartikelen betreffende hout-
handel Koerts.
Schenkingen 12 t/m 17 de heer en mevrouw Edzes-
Koerts, Winschoten.

18 Gebeeldhouwde plaquette (14,5 x 19,5 cm.), hout,
met de tekst 'Opening 18 nov. '54, Hulmefa hal' en
een voorstelling van het wapen van de gemeente
Nieuwe Pekela en de nieuw gebouwde industriehal.
Aangeboden door het Gemeentebestuur.
Schenking mevrouw T. Pel, Nieuwe Pekela. 

19 Meterstok , licht beschadigd.
20 Sigarenplank (56 x 10,5 cm.) met ingebrande tekst:

L.H. Bezemer en Zn Helmond Holland no. 7259.
21 Turfsteker / opschot, 81 cm.

Schenkingen 19 t/m 21 de heer B. de Bruin, 
Nieuwe Pekela.

22 Knopstoelen (4 x) waarvan een met armleuningen;
rugleuningen versierd met houtsnijwerk.



23 Tafel (90x 60 cm) met gedraaide poten en dwarsver-
binding.

24 Kleerborstel met etui waarin schaartje, pincet en
schoenlepel en de tekst: Hotel “Alvering” Nieuwe
Pekela.

25 Setje van 2 vazen, groenblauw met florale voorstel-
ling  en messing voetje en hals. Een vaas met ronde
hals, de andere met schenktuitje.
Schenkingen 22 t/m 25 mevrouw J. Dijk-Alvering,
Rolde.

26 Vrachtlijst  van 1956 voor het vervoer van aardappe-
len van de Coöp. Aardappelmeel-fabriek
“Alteveer”G.A. Afkomstig van de 'Klaziena' , van
schipper Hennie Oosting, Nieuwe Pekela.
Schenking de heer H. Oosting, Nieuwe Pekela.

27 Beddengoed, set van 2 overtrekken voor het dekbed
+ een overtrek voor een kussen. Schenking familie
Heukers, Zuidwending.

28 Asbak (11 cm.) Delfts blauw met bloemmotief op de
bodem. Tekst op de rand: J.J. Koerts en Zoon, 
Hout-triplex-boards Oude Pekela.
Schenking de heer J.D. Meijer, Sellingen.

29 Wandbord, Delfts blauw (diameter 30 cm.) met de
voorstelling: bankgebouw Spaarbank Eigen Haard
te Groningen? En de tekst: 'Bondsspaarbank Noord-
Nederland' en 'Als blijk van waardering voor de 
toewijding waarmee werkzaamheden als kassier
voor de spaarbank werden verricht'

30 Spaarpot Eigen Haard Groningen , no. 12072, ovaal
(9 x5 x6,5 cm.) van rood gelakt metaal en hengsel.
Met gleuf voor muntgeld en rond gaatje voor 
papiergeld. Sleuteltje ontbreekt.
Schenking de heer D.J. de Grooth, Anna Palowna.

31 Boek:  Lutke Jozef   – auteur: T. Wijnholds-Mein,
Uitg. J. v.d. Veen, Winschoten.

32 Serie boeken:
* Tiepelwaark
* Knaolster Prikkelboukie (1916)
* Mien Bröddellabbe (vaerde drok)
* Kwitsebaaien (1932)
* 't Aimertje (1922)
Auteur: Geert Teis Pzn. , Uitg. Firma M.D. De
Lange, Veendam.

33 Fotoalbum van de familie van Klaas Derks Franken
(kapitein van de 'Unie'). Omslag van karton bekleed
met rood linnen. Aan de voorzijde in metalen goti-
sche letters: ALBUM. Volledig gevuld met foto's
begin 20e eeuw. 
Schenkingen 31 t/m 33 (uit legaat B. Jonker, 
Zuidbroek) de heer L. Vogelesang, Oosterhout

34 Scheepsportret Bientje of Rotterdam, capt. R. Bon-
ninga, in goudkleurige lijst. Schilder Reuben Chap-
pell (1918-1919).

35 Scheepsportret Zeeploeg, schoenergaljoot van 54
lasten (102 ton), in 1859 gebouwd voor rederij Mei-
huizen te Sappemeer. Geschilderd door H. Ludeling
in 1863. Ludeling was kapitein op de Zeeploeg van
1860- 1872.

36 Schilderij van de Vesuvius bij nacht met de titel
'Eruzione del 1871' door onbekende Italiaanse schil-
der.

37 Ets met de titel ' Zandweg in Westerwolde', gesig-
neerd JH 29, (Johannes Henkes). In passe partout
met lijst van hout/gips en canvasrand.

38 Toby tobacco jar, Staffordshire aardewerk tabakspot,
circa 1880. Een goedlachs mannetje met het glas in
de hand; het gele hoedje fungeert als deksel.

39 Beeldje van Staffordshire aardewerk voorstellende
prins Frederick William III van Pruisen te paard met
witte steek, zwarte kaplaarzen en roze sjerp met
degen.

40 Twee verschillende aardewerken beeldjes van bloe-
menmeisjes.  Staffordshire 1850-1900.

41 Beeldje van bloemenmeisje met gieter. Staffordshire
aardewerk 1850-1900.

42 Kom van goud lustre, ook wel goudsteen genoemd
met blauwe middenband en decoraties van een
meisje met een poes spelend in de tuin. Staffords-
hire 1800-1850.

43 Bronzen pikhaak/bootsmanshaak, een puntig , om-
gebogen krullende haak versierd met bladmotieven.
Houten handvat met knop op het uiteinde.

44 Logvin van een sleeplog (werd de vaart van het schip
mee gemeten). Ronde messing staaf met 4 schuin
geplaatste vinnen met een oog aan de voorkant.  

45 Scheepsbel, brons met witte ijzeren harpsluiting als
ophangoog. Binnenin een ijzeren beugel en klepel
met gevlochten allemansend.

46 Tweeschijfs blok, ovaal zonder beslag met messing
hart en ijzeren haak.

47 Non-ferro scheepspasser, bovenste helft messing
van kleur, onderste helft metaalkleurig.

48 Parallelliniaal, messing, gemerkt T.S. & J.D. Negus.
New York 1800-1899.

49 Pelorus, peilinstrument, houten bord met een roos
van een droogkompas en een draaibare houten wij-
zer. De peilnaalden ontbreken. De kompasroos is
gemaakt door W. Boosman, Amsterdam. 1870-1880.

50 Octant, geelkoper met zwarte coating en zilveren
gradenboog en nonius , 1880-1890. Het geheel in
een mahoniehouten kistje met zilveren naam-
plaatje: J.H.F. Eerdmans.

51 Scheepskist, zwart geverfd hout met ijzeren beslag
en twee gevlochten hengsels. Aan de voorzijde in-
scriptie: H.R. De Groot Oude Pekela.

52 Barnstenen collage op papier in houten goudkleu-
rige lijst met kartonnen achtergrond met een voor-
stelling van een zeilschip.

53 De Waterpoort van Delfzijl in koper reliëf, verdunde
koperen in vorm geslagen plaat. Aan de onderkant
de tekst 'Waterpoort Delfzijl'. 1930-1950.

54 Scheepstrommel, groen gelakt blik compleet ijzeren
slot en sleutel. Met zwarte letters: Kroonpolder
B.J.Boekholt. Vermoedelijk Berend Jans Boekholt,
geboren te Nieuweschans, Achterstraat no. 68 op 4
mei 1830, overleden 7 januari 1899 te Winschoten.



De 2 mast schoener Kroonpolder, 180 on, gebouwd
in1858 in Nieuweschans in opdracht van reder
G.H.Addens te Winschoterzijl. Boekholt was lid van
het zeemanscollege De Trouw te Oude Pekela onder
nummer 139.

55 Sterrenkaart; op ronde, verdraaibare kartonnen
kaart afgebeelde sterrenhemel. Tekst: Der Sternen-
himmel zu jeder stunde des jahre, ausgabe fur Mit-
tel-Europa, funfzehnte auflage. Uitgegeven door
A.Klippel, Dortmund. 1890-1898.

56 Fruitschaal, Italiaans van wit marmer. Iets gedraaide
steel, boven rondom versierd met bladornamenten.
Onderkant zeshoekig. Livorno Italië, 1850-1900.

57 Marmeren vruchten in de vorm van een appel en
een citroen. Italiaans1850-1900.

58 Drie creamware borden, waarschijnlijk Wedgwood,
ca. 1780-1790. In het middenvlak een driemaster met
Engelse vlag. Diameter 25 cm.

59 Zes kinderbordjes, polychrome Engels aardewerk.
Holland Green 19e eeuw. Opdruk: the Cousens, my
sister en the fisherman's children (4 x).

60 Kop en schotel, porselein in roze wit en groenblauw
met bloemen. De tekst in goud: A present from Ler-
wick. Kop en schotel aan onderkant gemerkt met 2
gouden accolades. Engeland 1897-1916.

61 Kop en schotel, porselein in roze met in relief gou-
den bloemen. In wit vlak in goud de tekst: Souvenir.
Kop aan de onderkant gemerkt met gotisch letter U.
Engeland 1900-1930.

62 Schenkkan, aardewerk, met roze lustre decoratie,
oor en schenkmond. Op de zijkant fond van bloem,
blad en schip met daartussen gedicht: the sailors
tear. Andere kant schip op wapenschild met tekst:
deus tabit vela, geflankeerd door twee vlaggenisten
met rode vlaggen. Sunderland Engeland, 1800-1900.

63 Schenkkan, aardewerk, met roze lustre decoratie,
oor en schenkmond. Op de zijkant fond van zwarte
bloem en blaadjes, daartussen een gedicht: friend-
ship. Aan de andere kant afbeelding zeilschip met
tekst: Northum & Esland 74. Sunderland, Engeland,
1800-1900.

64 Sierbord van geperst melkglas met afgesleten deco-
ratie. Diameter 18,5 cm, vlechtwerk met op de
knooppunten goudkleurige bloem. Meegenomen uit
New York.

65 Sierschaal (diameter 31 cm.), aardewerk met uit-
waaierende  roze bovenrand gedecoreerd met pink
lustre. Diverse afbeeldingen met teksten en zwarte
bloemdecoraties. Sunderland,Engeland, 1800-1900.

66 Bord (diameter 26,9 cm), Russisch keramiek, geheel
blauw met in de buitenrand in acht witte ovalen
wisselend blauw en gouden bloemen rondom ver-
guld geometrisch stermotief. Naar het midden stip-
peldecoratie, rode ring en een enkele blauw rode
bloem. Geen keramiekmerk, lijkt op Gardner, 
Rusland 1790-1800.

67 Dienblad (diameter 53 cm.) donkerblauw gelakt met
decoratie van goudkleurige bladmotieven.  

68 Koffiepot  (ca. 1860) van Russisch porselein met
blindstempel Gardner Porseleinfabriek Verbilki. Op
gouden fond polychroom geschilderde stadsgezich-
ten van Sint Petersburg: de Admiraliteit van Schone
kunsten en de Opstandingskathedraal.

69 Spill vase, voorstellende Rebecca en Abraham's
knecht Eliezer. Staffordshire 1810-1835. 

70 Spekmat op zeildoek met afbeelding van een tjalk
met rood bruine zeilen, geheel omgeven door een
donkergroene rand.

71 Spekmat, zwart met drie in elkaar verweven rood
wit en blauwe kringels omgeven door een rood wil
blauwe cirkel.

72 Opgezette paradijsvogel.
73 Kaart Province de Groningue uit 1832. Ingelijst.

Schenkingen 34 t/m 73 Fries Scheepvaart Museum,
Sneek. Uit het legaat van A. Flonk, Terschelling.

74 Glas in lood paneel uit een deur, diverse kleuren
(gezaaid neu antiek) met het wapen van de 
gemeente Nieuwe Pekela. 136 x 40 cm., ronde 
bovenkant.
Schenking de heer H. van der Velde, Nieuwe Pekela.

75 Poppenwagen uit 1902 met zwarte linnen kuip in
een rotan mand en zwarte kap. 75 x 33 x 75 cm.
Schenking mevr. H.E.C. De Mol van Otterloo – Pott
Hofstede, Bloemendaal.

76 Boek 'Jannes, een schipper uit Boven Pekel A'. Deel
I, de leertijd. Een biografie van Jannes Alberts Ol-
denburger (1816 – 863). Auteur: Bart Braam.
Schenking de heer B. Braam, Wageningen.

77 Reisverslag door Abraham Westers van een reis aan
boord van de 'Koophandel', het beurtschip van
Jacob Waterberg. Een reis van Groningen naar 
IJmuiden ca. 1910.
Schenking de heer H. Westers, Nieuwe Pekela.



Stuurman Luppo Gerlof
Stel ’Op avontuur’
Ballonvaarders gered op de Zuiderzee
1879

Auteur: Jan Sjoert Moolhuizen
Ingekort en bewerkt door Gijs Koerts

Het oorspronkelijke artikel werd onder de titel ’Een reconstruc-
tie uit het stuurman-leven van zeekapitein Luppo Gerlof Stel’,
gepubliceerd in Gens Nostra 2015 - jaargang 70 nummer 4.

Onderzoek voorouders geschiedenis
In de veenkoloniën van de jaren zestig was het nog
steeds de gewoonte om in het voorjaar te gaan ‘schoonn’.
Zo ook op de zolder van mijn opa zijn boerderij ( links op
onderstaande foto) in Nieuwe Pekela waar tijdens de
jaarlijkse schoonmaak een bijzonder instrument tevoor-
schijn kwam. Bij nadere beschouwing bleek het een uit
ebbenhout, messing en been opgebouwde octant te zijn
van Luppo Gerlof Stel, de vader van opa. Volgens een
oud familieverhaal was Luppo als voormalig zeekapitein
‘op zee gebleven’.

Na revisie, van o.a. de losgelaten lijmverbindingen, bleef
het octant als ondersteunend bewijs van een oud fami-
lieverhaal sluimeren tot mijn huidige pensioenperiode.
De belangstelling voor familiegenealogie werd daarmee
concreter. Via het speuren in regionale archieven en het
raadplegen van doop, trouw en begraafregisters bleek
echter dat Luppo niet op zee was gebleven. Uit corres-
pondentie tussen de Burgerlijke Stand van Harlingen en
Nieuwe Pekela werd duidelijk dat het leven van over-
grootvader Luppo Stel eindigde in de Zuiderhaven van
Harlingen en wel ten gevolge van een nog steeds, oorza-
kelijk gezien, niet opgeloste verdrinking. 
Het daaropvolgende onderzoek in de archieven van Pe-
kela, Delfzijl en vooral met behulp van de huidige digi-
tale mogelijkheden van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum in Groningen werd een openbaring
middels de online benaderbare Groninger monsterrollen

Zicht op de Oostzee zeilvaart rond 1850
In de daarop volgende naspeuringen kwam Harlingen
steeds vaker in beeld als mogelijke vertrekhaven en win-
terlaag wat het advies opleverde van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum om in het archief van het Hanne-
mahuis in Harlingen te gaan speuren. En dat werd een
schot in de roos. Tot onze verbazing ontdekten we in een
paar visites alsnog een zestal aanmonsteringen waarmee
een veel completer tijdsbeeld ontstond. Bovendien en
dat is uniek, krijg je hier nog de gelegenheid om de 
originele monsterrollen in te zien waarmee je over de
complete inhoud van alle voorgeschreven verplichtingen
beschikt waaraan de zeelui moesten voldoen. In combi-
natie met de huidige online mogelijkheden werd het 
onderzoek van de Oostzee zeilperiode nog veel interes-
santer door bijvoorbeeld de scheepstijdingen in de 
‘Historische Kranten’ van de Koninklijke Bibliotheek te
volgen wat inmiddels al 15 jaar aan routes en scheepsrei-
zen opleverde die vervolgens in de digitale Scheepsindex
werden opgenomen. In het belang van andere onderzoe-
kers kun je op deze manier ook nog een bijdrage leveren
aan een fraaie en uitgebreide scheepsindex die onder
meer is aangevuld met informatie over de schepen, 
reders en kapiteins. Dankzij al deze mogelijkheden be-
schikken we thans over zijn meeste zeereizen waarvan
het merendeel per dag is vastgelegd en via gerelateerde
onderwerpen een gering aantal daarvan zelfs per uur. 
Al deze gegevens leverden een schat van informatie op
waardoor het mogelijk werd de zeeroutes te volgen langs
diverse Hanzesteden die soms bijzonder interessante
verhalen opleverden. 
Op deze wijze verkregen we de bevestiging dat er inder-
daad een voormalige Oostzeevaarder in de familie voor-
komt die als beginnend bootsgesel en vervolgens als
buitenvaarder alle rangen doorloopt tot en met die van
zeekapitein met een uitgesproken voorkeur voor de Bal-
tische zeevaart.

En dat zonder opleiding aan een zeevaartschool, maar
duidelijk met de bagage van de traditionele Veenkoloni-
ale opleidingen die tijdens de winterperiode worden ge-
geven door uitgewerkte schippers en voormalige
zeekapiteins die jonge varensgezellen de kneepjes van de
dagelijkse praktijk bijbrengen tijdens deze speciaal daar-
voor ontworpen zogenaamde zeemanscolleges.

Als zoon van een stelmaker bezit Luppo Stel over een
duidelijke voorkeur voor het stuurmanschap. Gedurende
het zeilseizoen pendelt hij met vracht voor Groningse 
reders op diverse zeereizen, ook vanuit Harlingen, langs
onze Noordzee-eilanden naar Vlaanderen en bijvoor-
beeld Lissabon maar meestal tussen Engelse havens en
de Oostzee tot ver aan het eind van de Finse Golf naar St.
Petersburg. Als voorbeeld daarvan beschrijf ik hieronder
twee zeereizen uit 1879 met de schoener ‘Reiziger’ waar-
bij het accent ligt op een ‘dicht bij huis verhaal’ wat een
mooie inkijk geeft op onze voormalige Zuiderzee en het
Waddengebied.



Aanmonstering van de Oostzee-reizigers
Het is donderdag 24 april 1879, de dag waarop Luppo
Stel als stuurman aanmonstert op de 3-mast schoener
‘Reiziger’, een schip van 167 ton, gebouwd in Oude Pe-
kela. De huidige kapitein Willem Jan Alberda uit Finster-
wolde heeft al een reputatie van verre reizen en
gebeurtenissen opgebouwd. Willem Jan is lid van het
zeemanscollege De Trouw en vaart onder vlag nummer
65. Luppo, met zijn kwaliteiten als stuurman op steeds
grotere zeilschepen, is met Willem Jan al enige tijd in
Termunterzijl bezig om de schoener, die hier in winter-
laag ligt, weer zeilklaar te verkrijgen. Er is dus werk aan
de winkel voor de volledige bemanning en dat wordt in
de gemeente Delfzijl volgens de wet geregeld door de
plaatselijke Waterschout die volgens de richtlijnen van
het register van aanmonstering een verbintenis sluit voor
geheel het lopend jaar. Op de laatste bladzijde van mon-
sterrol 1879-57 lezen wij dat wordt aangemonsterd door
lichtmatroos Jan Oldenburger, de matrozen Hendrik
Jager en Harm Zwiers. Als kok aan boord wordt Gerrit
Voorhans genoemd. De maand gagien waar ze voor wer-
ken zijn thans voor een lichtmatroos 30 gulden, beide
matrozen verdienen fl 35,- en de kok mag voor een kapi-
taal van acht gulden aan de bak.Luppo gaat met een gage
van fl 42,- de schoener Reiziger sturen. En de kapiteins-
gage? Altijd blanco op de monsterrol. 

Willem Jan kan in opdracht van F.L.Drenth uit Oude 
Pekela, een rederij met elf schepen, een Oostzeereis op
goed geluk ondernemen wat in het Gronings ‘op roakel-
dais’ wordt genoemd, met de betekenis op goed geluk
zonder vooraf iets te regelen. Vanuit de rederij gezien is
het natuurlijk wel de bedoeling om niet alleen heelhuids
maar ook compleet met schip en alles wat er bij hoort
terug te komen. In deze tijden wordt daarom meestal
vastgelegd ene reis te doen naar zee op avontuur, naar
plaatsen die de schipper zal goedvinden en terug te
komen op een Nederlandsche havenplaats. 

Op dinsdag 13 mei wordt in Delfzijl de voedselvoorraad
verder aangevuld waarmee ze voorlopig een paar weken
vooruit kunnen. Ze laten er verder geen gras over groeien
en zeilen nog dezelfde dag de buitenhaven van Delfzijl
uit op NW-koers naar Burntisland in de monding van de
Firth of Forth aan de Schotse Oostkust.  De afvaart is ‘op
goed geluk’ maar inmiddels is Luppo in deze Schotse
contreien bijna kind aan huis en Willem Jan is daar ook

niet onbekend. Na een ruime laadperiode in Burntisland
wordt de schoener op 3 juni uitgeklaard en vervolgen we
de zeilbewegingen op de voet. 

Vice versa St. Petersburg
Het onderzoek in de scheepstijdingen leverde ruim tach-
tig verschillende havenplaatsen op die Luppo tijdens zijn
zeereizen bezocht. Met behulp van een ‘Google-Earth
download’ hier een overzicht met een deel van alle door
hem bezochte havensteden in 16 jaar, compleet met de
dit jaar gezeilde Oostzee-route. Na het vertrek uit Delf-
zijl op 13 mei lezen we in de scheepstijdingen van het
Rotterdamsch Nieuwsblad waar de reis dit jaar naar toe
gaat als de havenmeester van Burntisland op 3 juni St.
Petersburg als eindbestemming noteert. 

Ze koersen voorlopig in ONO-richting  waarna ze boven
Denemarken kans zien om ruimschoots (dus heelhuids)
boven de Deense Jammerbocht langs te varen en vervol-
gens het Skagerak en Kattegat doorzeilen naar Elseneur,
het huidige Helsingør aan de toegang van de Sont waar
de 14e juni wordt gepasseerd. Na de Sont wordt aan de
Zweedse zuidkust Ystad gepasseerd en zeilt de schoener
door de Oostzee de Finse Golf in met bestemming Kron-
stadt, een belangrijke marinehaven die fungeert als een
verdedigingsbolwerk van de circa 16 zeemijlen verderop
gelegen haven- en handelsstad St. Petersburg aan de
monding van de Neva-rivier. Na  aankomst op 23 juni
verblijven ze in deze omgeving tot een gunstige lading
het sein van de  terugreis met bestemming Amsterdam
betekent met de uitklaring op 7 augustus.    

Veel lezers zullen zich bij een Sont-passage afvragen
welke vracht de Reiziger dit keer vervoert. We blijven he-
laas het antwoord schuldig. De Sont tolregisters, waarin
onder meer de vrachtsoort werd geregistreerd, zijn al in
1857 onder grote internationale druk opgeheven. We
hebben echter wel een idee, want van de reizen voor 1857
is bekend dat uit de Schotse kust veelvuldig steenkool
naar de Oostzeelanden werd vervoerd en dat er regelma-
tig veel hout mee terug ging. En daar weten onze timme-
rende voorouders in het Noorden en zeker in de
Veenkoloniën wel raad mee. In het noordoostelijk Gro-
ningen is de exploitatie van turf en huizenbouw langs de
kanalen nog steeds realiteit. In IJmuiden en Amsterdam
kunnen ze echter ook nog genoeg hout gebruiken want
in de omgeving van het nieuwe Noordzeekanaal is, na de



opening daarvan in november 1876, ook nog voldoende
werk aan de winkel. De havenmeester van IJmuiden ver-
meldt dan ook dat de Reiziger op 25 augustus uit zee en
St. Petersburg is aangekomen. Ze hebben voor het lossen
ruim veertien dagen nodig waarna de schoener vervol-
gens via het IJ op donderdagmorgen 11 september om 11
uur de Oranjesluizen passeert op reis naar het Vlie, het
water dat Vlieland scheidt van Terschelling. De, waar-
schijnlijk in ballast vertrokken, schoener zeilt langs Mar-
ken de Zuiderzee op waarna Luppo eerst NNO stuurt op
het eiland Urk dat tegen drieën in zicht komt. Daarna is
het de bedoeling om NNW aan te houden op het Vlie, als
startplaats voor de volgende Oostzeereis. Tot hun verba-
zing worden ze ingehaald door een ballon die, voortge-
stuwd door een krachtige wind, merkwaardige capriolen
maakt. Ze zien dat uit de korf regelmatig ballast over-
boord wordt gegooid en dat de ballon desondanks
hoogte gaat verliezen en de mand onregelmatig het 
wateroppervlak raakt en zelfs water schept. Kennelijk
gaat er het een en ander goed mis daar boven. Willem
Jan en Luppo besluiten hulp te bieden. Met de stevige
Zuidwester in de rug gaan ze vol voor de wind en probe-
ren de ballon in halen en met de boegspriet houvast te
krijgen in de ballontouwen. Een van de ballonvaarders
ziet kans uit de mand te springen en kan daarna heel-
huids aan boord van de al uitgezette sloep wordt ge-
haald. Vanuit het gangboord zien ze daarna dat onderin
de mand nog een vrouw ligt met een gebroken arm. Een-
maal aan boord blijkt het de bekende ballonreizigster
Fanny Godard te zijn, die als passagier gezelschap heeft
van een journalist. Intussen is het al zo laat geworden
dat Alberda besluit beide ballonvaarders te verzorgen en
die nacht aan boord te houden opdat ze enigszins tot
rust kunnen komen. De volgende dag, na aankomst op
de Vliereede , gaan de beide ballonvaarders met ballon
en mand van boord om daarna met een loodskotter naar
Harlingen te worden gebracht.

Vrijdag de 12e september aan het begin van de middag
nadat luchtschipper Fanny Godard en haar medereiziger
journalist Kehrer met de gehavende ballonrestanten op
de Vliereede van boord zijn gegaan wordt het anker weer
gelicht, de zeilen gehesen en de vaart er in gezet. Koer-
send op de Noord, richting Oostzee. Weer op avontuur.
En nog dezelfde dag.

De voedselvoorraad is hier natuurlijk weer bijgevuld
want het is redelijk zwaar werk, reden waarom hier ook
een voorschrift (Art.5) voor aanwezig is op de monsterrol
die luidt: Een ieder zal zich tevreden moeten houden met
het navolgend rantsoen: 1,5 kg zout vleesch, 5 hectogram
spek, 5 hg stokvisch, 3,5 hg boter en bij gebreke daarvan 
2 dl zoete olie, 2 kg brood, dat alles per week.
Overigens worden den Schepelingen verstrekt de ver-
eischte groene en grauwe erwten of bonen, gort, meel,
water en verdere benodigdheden die op de Schepen, hier
tehuis behorende, gebruikelijk zijn. 

Golf van Riga
Op de tweede Oostzeevaart dit jaar passeert de Reiziger
na vijf dagen zeilen op 17 september wederom Elseneur,
volgens de scheepstijdingen onderweg van Amsterdam
naar Riga. Daarna wordt uit Elseneur met OZO zijwind
aan stuurboord de Sont door gezeild en na ronding van
de Zweedse zuidkust de Oostzee weer ingevaren. Met
anderhalve week zeilen voor de boeg op NNO-koers
gaan ze vervolgens richting Riga waar ze op 28 septem-
ber eerst in Bolderaa, een voorhaven van Riga, voor anker
gaan. Onder verantwoordelijkheid van Luppo begint
hier een drukke  periode van ruim drie week lossen, ont-
vangen en laden van goederen waarbij hij dag en nacht
aan boord dient te blijven en tevens voor de sluiting des
s’nachts zorgt zodat ze op tijd verder de Golf in kunnen
zeilen om na het laatste stukje over de rivier in Riga voor
anker te gaan.

Het laden van de laatste goederen is hier in volle gang
voor de terugreis naar Holland maar wordt rond 9 okto-
ber onderbroken door het roepsein PRFC van de schoe-
ner Reiziger. Een telegram, nieuws uit Nieuwe Pekela:
Luppo is vader geworden van dochter Grietje. Met 
moeder Grietje is alles goed.  

Aan boord in Riga wordt dit heugelijk gegeven s’avonds
uiteraard gevierd. Een normaal gebeuren voor de buiten-
vaarders die op afstand maar moeten afwachten hoe één
en ander thuis wordt verwerkt. In de provincie worden
deze zaken echter geruisloos door familie, naaste buren
en schippers opgelost. In dit geval wordt de geboorteaan-
gifte verzorgd door de plaatselijke verloskundige Hen-
drik Nanninga. 

Overigens, met de belading van de schoener  schiet het
ook al op en  ze gaan er vanuit over één week het ruim
vol te hebben voor de terugreis naar Holland, ter afslui-
ting van het huidige zeilseizoen.



Vertrek uit Bolderaa
Aan het eind van de week, vrijdag de 17e oktober is het
vrachtruim inderdaad gevuld en de uitklaring is ook al
geregeld. Dezelfde dag nog gaan de trossen los onder het
motto: naar huis.

De havenmeester van Bolderaa noteert dat de Reiziger
met ONO-wind en Holland als bestemming de Oostzee
is opgezeild. De tegenwind werkt niet erg mee maar lave-
ren is een kunst die ze zeker wel onder de knie hebben
en de Golf van Riga is daarvoor breed genoeg. Na de
Oostzee gaat het richting Sont, naar de drukte in Else-
neur. Op 17 oktober, als ze de Golf van Riga uitzeilen, be-
richt het Rotterdamsch Nieuwsblad dat gisteren en
heden wel 1000 schepen de Sond zijn gepasseerd… 
En juist daar krijgt Gerrit Voorhans, de kok aan boord,
nog de gelegenheid om van de parlevinkende Deense
boeren wat verse landbouwproducten in te slaan waarna
ze volgens de scheepstijdingen op 28 oktober Elseneur
passeren. Luppo kan met WtN-wind het roer redelijk
recht houden, zeker als ze voorbij Skagen zijn. En na de
Jammerbocht?  Dan gaat het echt ‘regt zo die gaat’. Rich-
ting Holland!

Termunterzijl
De laatste scheepstijding van dit jaar lezen we in het Al-
gemeen Handelsblad van 8 november waaruit blijkt dat
de schoener Reiziger op 4 november in Termunterzijl
voor anker gaat. Het schip wordt gelost en bezemschoon
gemaakt. De Oostzeevaart zit er op voor dit jaar. De Rei-
ziger wordt onttakeld en gaat in winterlaag. Willem Jan
Alberda vertrekt naar huis in Finsterwolde. Luppo regelt
de thuisreis voor de bemanning en zich zelf via de Dol-
lert, bij Nieuwe Statenzijl de Westerwoldse-A in en ver-
volgens de Pekel-A op. Per schip natuurlijk want
bekende thuisschippers zeilen hier ook genoeg. Luppo
kan naar zijn Grietje, die met de zes jarige Sjoert wacht
op de eerste kennismaking van hun man en vader met
zijn laatst geboren dochter. Eindelijk.

Luppo Gerlof Stel
Geboren te Midwolda op 17-2-1838, verdronk in de haven
van Harlingen op 3-3-1882. Drie dagen later werd hij opge-
dregd. Luppo werd in 1865 kapitein op het kofschip 
'Hendrika Margaretha', het schip ging  in de herfst van
dat jaar verloren (gezonken). Daarna kreeg hij het bevel
over het kofschip 'Ida Berendina' waarmee hij op 8 april
1867 bij Danzig in aanvaring kwam met een brik en de
beide masten verloor. Luppo voer als kapitein niet onder
een gelukkig gesternte; hij vervolgde zijn zeemansloop-
baan als stuurman. 

Op 3-1-1867 trouwde hij met Grietje Poortmans te Nieuwe
Pekela. Ze kregen drie kinderen: Gerlof, Sjoert en Grietje.
Gerlof en Grietje overleden in hun eerste levensjaar.
Sjoert trad op 27-02-1902 in het huwelijk met Maria Hen-
derika Buiskool (zie onderstaande foto). Uit dit huwelijk
werden drie meisjes geboren: Grietje, Trientje en Lup-

chiena. Trientje is de moeder van Jan Moolhuizen, de
schrijver van dit artikel. Maria overleed in 1909 waarna
Sjoert opnieuw trouwde met Aaltje Kanning. Ze kregen
twee kinderen; Cornelia en Luppo Derk. Cornelia trouwde
met Klaas Smilde uit Nieuwe Pekela en bleef met hem
wonen in haar ouderlijk huis. Cornelia stierf op 6 februari
1986 op 71-jarige leeftijd.

Voetnoten:
- Foto blz.1: links de boerderij van Sjoert Stel, later van Cornelia 

(Corrie) en Klaas Smilde, midden de pottenbakkerij van Tammo
Meijer, rechts op de hoek het huis van de familie Bunt. 

- Het Algemeen Handelsblad van negen februari 1880 vermeldt dat
Fanny Godard in de voorstad van Parijs, Batignolles, is overleden.

- Willem Jan Alberda is op 31 januari 1887 in een zware storm op de
Atlantische Oceaan over boord geslagen en verdronken.

Belangrijkste informatiebronnen:
WWW Alle Groningers. Kapiteinshuis Nieuwe Pekela,  Beeldbank 
Groningen. Monsterrollen Gemeente Archief Delfzijl.  Digitale 
Monsterrollen van het  Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen.
Gemeentearchief Harlingen. Archief van de Waterschout, registers van
aanmonstering, Scheepstijdingen in Historische Kranten KB/Delpher.
WWW Scheepsindex.  

Nd. Scheepv. Mus. Monsterrol 1879-57. WWW Delpher.nl/kranten. 
Telegramcode, intern. Seinboek 1867.    
Rotterdamsch Nieuwsblad 22-19-1879.  



Jan van der Laan, toean 
en medicijnman
92 jaar Pekelder

Na de lagere school ben ik eerst bij fietsmaker Spelde
aan het werk gegaan, voor ƒ 1,- in de week, maar al gauw
kon ik bij blomke Hartman in de kas aan de slag.
‘Blomke’, omdat Hartman bloemen kweekte en verkocht
en zodoende aan zijn bijnaam was gekomen. Daar heb ik
tot het einde van de oorlog gewerkt, zo goed en kwaad
als dat ging. Meester was nog wel bij ons thuis geweest
om mijn ouders te bewegen om mij verder te laten leren,
maar ik was dolgelukkig dat ik van school was, ik wilde
beslist niet verder leren. 

Aan het woord is Jan van der Laan, geboren in 1926, in
één van de oudste huizen van Ol Pekel, als zoon in een
landarbeidersgezin. 
Ik was de oudste, na mij kwamen nog 2 broers en een
zusje, zij overleed op driejarige leeftijd. Moeder was 
Luthers, maar pa deed niet aan de kerk en daarom ging
ik naar de meester Geerts-school bij de steenfabriek. We
woonden in de buurt van Verlaatjeswijk, je kunt wel zeg-
gen tegen de grens van Ol en Nij Pekel (huidig pand H.
Hindersstraat 116h). Tijdens de 2e wereldoorlog kwam ik
natuurlijk in de gevaarlijke leeftijd, 14 toen deze begon
en 19 jaar toen hij eindigde. Mijn vader werd opgeroepen
voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, die vanaf mei 1943
gold voor alle mannen ouder dan 18 jaar. In 1944 was ik
dus ook aan de beurt. Op mijn oproepformulier, dat
kreeg je van de gemeente, stond met grote letters: Vrij-
stelling, dat verwees naar de ommezijde waarop verteld
werd hoe je vrijstelling van de Arbeitseinsatz kon krij-
gen. Ik heb het steeds bewaard en bij me gehouden. Op
een keer werden we aangehouden door een oudere
Duitse militair. Met 10 man stonden we tegen de muur
bij de winkel van Van der Molen, wel een uur lang moest
ik daar staan. Die militair was niet zo streng gelukkig - ik
moest voor mijn nummer opkomen, zei die, hij verstond
ons ook goed. Toen hij mijn papier zag (je moet weten:
ik was niet zo groot en niet zo zwaar) stuurde hij me
weg: Wegwezen jij.

Later moest ik nog wel voor de arbeidsdienst graven, in
Haren, terwijl ik ondergebracht was in De Groeve bij een
fietsmaker. We moesten dan een tankgracht of loopgra-
ven maken, soms dwars door een voetbalveld of tuin en
zo. We werkten daar met honderden mensen, doelloos
werk. Mijn vader was daar ook bij, hij leverde ’s morgens
mijn werkbriefje in en haalde dat ‘s avonds weer op, ik
was dan bij de fietsmaker aan het werk. We gingen er op
de fiets heen, op banden met hout erom. Het rubber was
op in die tijd. Verder heb ik me koest gehouden en ge-
probeerd niet teveel op te vallen. Bij Hartman in de kas
werden ook varkens gehouden die tegen de winter wer-
den geslacht. Biggen en varkens schreeuwen natuurlijk
altijd als ze vast gehouden worden bij de slacht, maar de
slager uit Onstwedde had er wat op gevonden: Hij liet ze
gewoon los lopen en sneed in de hals het bloedvat door,
ze schreeuwden dan niet en vielen gewoon dood neer.
Dat vlees was onder meer bestemd voor onderduikers. Ik
moest het, met de bloemenkar, wegbrengen naar de
Zuidwendingerweg in Nij Pekel waar iemand het over-
nam. Maar eerst moest ik langs het notarishuis, waar de
Duitsers hun kwartier hadden, om daar bloemen te be-
zorgen. Tegen de wacht zei ik: ‘Pas je even op de kar?’.
Dat kwam voor mekaar!

In oktober ’44 is oom Harm doodgeschoten. Hij was kos-
ter bij de Baptistenkerk, daaronder waren onderduikers
die verraden werden. Jan Koolhof was daar ook bij. Die is
door de Duitsers op de Zuidwendingerweg omgebracht
en oom Harm bij een tankgracht op de Onstwedderweg.
De arbeiders die ’s morgens naar de fabriek op Alteveer
fietsten hebben hem daar gevonden. Ze hadden hem ge-
woon laten liggen, als een soort van waarschuwing. Hij is
toen nog naar het lijkenhuisje op de Hervormde begraaf-
plaats gebracht.

De heer Van der Laan met één van zijn fotoboeken (2019) en 
zijn Dodge in een colonne (1948).



Naar Indië
Toen de oorlog afgelopen was moest ik voor mijn num-
mer opkomen in Ede, al kort na de zomer van ’45. We
werden in 9 maanden klaargestoomd om naar Indië te
gaan. Er waren ook veel vrijwilligers die er heen wilden,
maar ik wilde liever niet. Later in Indië hoorde ik van de
groot-majoor dat ik niet had gehoeven als ik een pond
lichter was geweest! Dat had ik graag eerder gehoord na-
tuurlijk. Ik vertrok met de ‘Nieuw Holland’ op 9 juli 1946
en kwam uiteindelijk terug met het hospitaalschip de
‘Groote Beer’ op 14 april 1950, dus ik ben bijna vier jaar
weggeweest. 

De heer Van der Laan toont twee fotoboeken waarin al
zijn avonturen zijn vastgelegd. Hij had een fototoestel
meegenomen en mocht altijd zonder reserves fotografe-
ren. Ik was ingedeeld bij de AAT (Aan- en Afvoertroe-
pen) van de Geneeskundige dienst en werd in Indië de
chauffeur van dokter Vriesendorp uit Dordrecht. Een
hele geschikte baan bij een hele aardige man. Hij was
huisarts in Dordt, maar bij ons majoor en hoofd van de
dienst. Met hem heb ik heel wat afgereden. 
Dokter Vriesendorp, Officier van Gezondheid en com-
mandant, schreef enkele keren een brief naar het thuis-
front. We nemen één brief uit het herinneringsboek
ongewijzigd over.

Aan Ouders, echtgenoten en verloofden van hen, die met
de 4e Hp.V.A. in Indië zijn. 

Het is mij wederom een behoefte, om nu wij een jaar in
Indië zijn, U iets van mij te laten horen, vooral nu ik ge-
lukkig kan zeggen dat het ons goed gegaan is. Er zijn veel
ongelukken gebeurd; de verleiding, die hier in dit land zo
sterk is ver buiten de vertrouwde en beschermende kring
van gezin en familie, is voor enkelen te sterk gebleken; er
zijn zieken geweest, waarvan een enkele zelfs naar 
Holland is teruggestuurd; er zijn gewonden geweest,
maar ik verwacht zeker, dat blijvende nadelen hier niet
het het gevolg van zullen zijn. De 4e HpVA (versterkt met
de 51e Chirurgische Groep en de 32e Bloedtransfusie
Groep) heeft zich niet anders gedragen, dan welke groep
Hollandse jongens in de vreemde ook. Soms wel eens op-
standig en ontevreden, maar verder altijd vol goede wil
om er het beste van te maken, wat ervan te maken is.
Over onze werkzaamheden, standplaatsen en avonturen
zullen de brieven uit Indië U wel ingelicht hebben en zo
zullen Uw zonen, echtgenoten en verloofden winnen aan
levenservaring en levenszicht en worden zijn tot nog 
flinkere kerels, die u nog diergaarde zullen zijn.
Ik acht het nog steeds een voorrecht om met Uw zoon,
echtgenoot of verloofde naar Indië te zijn gegaan en ik
hoop, zo God wil, met hen ook weer gezond en wel van-
daar weer terug te keren. Mogen wij dan ook dit laatste
jaar met elkander goed volbrengen.

De Commandant 4e HpVA,
Dr. F. Vriesendorp,
Res. Dir. O. v. G. 3e kl. K.L.

Soerabaja, 1 juli 1948
Ik moest echter eerst wel leren om links te rijden, dat
deden ze daar in Indië. In de stad (Soerabaja bijvoor-
beeld) reed ik in een Dodge > een luxe-auto met een 
katterug, maar buiten de stad altijd in colonne met een
carrier voorop en achteraan en wij in een jeep. We veeg-
den dan wel met 100 km per uur over de wegen om maar
een moeilijk doelwit te zijn voor de opstandelingen. We
zijn wel beschoten inderdaad en kregen één keer een
bom onder de auto, die gelukkig niet afging!

Ik heb vooral in Oost-Java gezeten, Soerabaja is er de
hoofdstad van. Later werd de omgeving heroverd en gin-
gen we o.a. naar Kediri en Bandoeng, maar dat ligt in
West-Java. We zaten altijd in een kampement en moch-
ten beslist niet alleen naar buiten. We hadden inlanders
die het werk deden, wassen, strijken en dergelijke. Ze
noemden ons ‘toean’, dat is Maleisisch voor ‘meneer’.
Sommigen kregen ook wel een relatie met Nederlandse
soldaten. We kregen elke week een slof sigaretten, maar
ik rookte niet en verkocht ze of gaf een pakje aan een in-
lander en dan waste hij bijvoorbeeld mijn auto!

Van onze afdeling is er niemand omgekomen, maar ik
heb genoeg slachtoffers gezien in de hospitalen die wer-
den ingericht. De inlanders spanden vaak een draad over
de weg op zo’n 1.5 m. boven de weg, om bij ons slachtof-
fers te maken (zelf hadden ze geen auto’s). Iemand van
onze afdeling maakte ’s avonds nog even een ritje zonder
bescherming en hij kwam terug met zijn schedel los op
zijn hersenen. Hij heeft het nog gehaald ook; zo’n slacht-
offer ging na eerste stabilisatie met een vliegtuig naar
Nederland voor definitieve hulp. In het hospitaal kwa-
men ook geregeld soldaten te liggen die naar de ‘vieze
vrouwen’ waren geweest. Gelukkig voor hen was er toen
al penicilline beschikbaar, dat werd per injectie gegeven.
De dokter waarschuwde hen altijd voor deze uitstapjes,
ze konden van te voren een injectie in de pisbuis krijgen
ter bescherming, maar sommigen schaamden zich hier-
voor en kwamen niet. Als we op weg gingen vroeg dokter
ook altijd: ‘Heb je de dozen bij je?’ Dat waren dozen vol
met kapotjes, die deelden we veel uit.

Verloving in Indië
In Pekela had ik kennis aan een meisje gekregen dat later
mijn verloofde en vrouw zou worden: Menje Dekker -
roepnaam Meinny. Ik heb haar veel brieven geschreven,
365 per jaar, elke dag één dus! We zijn verloofd toen ik in
Indië was. Zij had twee ringen gekocht en de mijne met
een truc verstuurd. Goud mocht in die tijd het land niet
uit maar postkantoorhouder Weelinck in Nij Pekel
kwam met de oplossing. Uit een rol pepermunt werden
een aantal gehaald, voor één pepermuntje kwam mijn
ring in de plaats en de andere teruggeplaatst. Zo kwam
hij bij mij in Indië aan, maar wel twee weken ná de verlo-
ving! Op de dag zelf zat ik nog zonder ring op ons
feestje. Dat feestje vierde ik bij een echtpaar waar ik vaak
kwam. Hij was een marineman en ze hebben me veel op-



gevangen. Dr. Vriesendorp wilde beslist weten waar ik
heen ging en hij kwam daarom een keer mee, toen hij
zag dat het goede mensen waren kon ik er zo vaak heen
als ik wilde! Op de verlovingsdag hadden ze alles ver-
sierd, met slingers en al. En ik dus zonder ring!

De verbindingen waren natuurlijk slecht, een brief deed
er weken of zelfs maanden over als die met de bootpost
ging. Ik heb één keer een telefoongesprek gehad, met
mijn ouders en mijn verloofde. Een tweede gesprek was
van zo’n slechte kwaliteit dat ik niks kon verstaan, we
hebben het daarna ook niet weer geprobeerd. Ik stuurde
dus brieven naar mijn familie, vrienden en ook naar de
kerk. Er was een Baptisten dominee die ons geregeld een
brief stuurde, mijn vriendin/verloofde was Baptist dat
zodoende. Van de Lutherse kerk, mijn moeder was im-
mers Luthers, heb ik jammer genoeg nooit wat gehoord.

Toen ik in ’50 terugkwam moest ik na enkele weken al
weer naar Goes voor herhaling, helemaal naar Zeeland
dus! Mijn geweer had ik mee naar huis gekregen, daar
heb ik nooit mee geschoten - ik had wel altijd een pistool
bij me in Indië. Later heb ik mijn plunjezak met inhoud
(en geweer!) in Limburg moeten inleveren. In Oude Pe-
kela kreeg ik van de gemeente wat geld, daar kon ik een
net pak voor kopen, daar ben ik later ook in getrouwd. In
feite is dat alles wat ik in die vier jaar Indië heb verdiend.
We kregen daar wel wat zakgeld en ik kon wat bijverdie-
nen door mijn sigaretten te verkopen, we kregen gere-
geld een slof. Ik gaf ook wel es een pakje aan een
inlander, als ie bijvoorbeeld mijn Dodge gewassen had.

Daarmee kwam voor mij een einde aan de Indië-periode.
Later is daar veel over geschreven, maar daar kan ik niet
alles over geloven. Het wordt achteraf beschreven en dan
heb je makkelijk praten. Oorlog is oorlog en je weet pas
wat het is als je het zelf hebt meegemaakt. Het is al-tijd
een kwestie van jij-of-ik. Je schiet als eerste of je wordt
weggeschoten. Gelukkig heb ik er nooit last van gehad,
noch in mijn dromen, noch in mijn herinneringen. Ik
heb lange tijd de reünies bezocht en lees nog steeds het
veteranenblad van defensie. Daar wordt er ook nog gere-
geld aandacht aan besteed. Nu ook kunnen we er gemak-
kelijk over praten en vannacht slaap ik er goed om!
Alleen bij ernstige tegenslag in de familie of in het gezin
heb ik wel last van benauwdheid. Gelukkig heb ik daar
een tabletje voor, met een halfje knap ik dan op en kan er
weer tegen.

Terug in Pekela
Na mijn terugkomst ben ik Baptist geworden en we zijn
ook in de Baptisten kerk getrouwd, in 1952. Eerst moest
ik immers wat geld sparen om een gezin te kunnen stich-
ten. Meiny verdiende wel, maar niet zoveel dat we daar-
van konden trouwen. Ons gezin werd gelukkig
uitgebreid met drie kinderen: Ria, Frans en Marjan.
In Indië was ik een zoon van Hartman tegen gekomen en
toen hadden we al besproken om in Pekela met zijn bei-

den de zaak van zijn broer voort te zetten. Dat hebben
we een paar jaar geprobeerd maar de vrouwen konden
niet goed met elkaar overweg en dat gaf teveel wrijving.
Daar-om ben ik er uitgestapt en bij Hulmefa begonnen
te werken - Hulzebos’ Meubel Fabriek. Dat was de meu-
belfabriek van de broers Hulzebos, vier in getal. Harm en
Eppo waren in feite de bazen, Abel werkte mee in de 
fabriek en Hendrik was de vertegenwoordiger. Totaal
waren er wel een man of vijftig aan het werk. De gebou-
wen staan er nog altijd, nu zit er immers een garage in.

Geboortehuis (Anno 1846), H. Hindersstraat 116h

Baptistenkerk, J. Oldenburgerstraat E 45  

Het is voor mij wel erg moeilijk geweest, elke dag onder
dak werken terwijl ik het liefst buiten ben.
Uiteindelijk ben ik opgeklommen tot machinaal houtbe-
werker. Daarvoor moest ik nog een examentje in Gronin-
gen doen, met vier man blokjes bouwen….., dat was een
kinderachtig gedoe.
Daarna verdiende ik een tientje per week meer! In het
begin werkten we natuurlijk ook op zaterdagmorgen, dat
was toen nog heel gewoon. Samen met Meiny deed ik
ook de kantine, schoonmaken, afwassen en dergelijke,
konden we er wat bijverdienen. 



In die periode heb ik nog een uitnodiging gekregen van
een tuindersbedrijf in Geldrop, dat is Brabant inderdaad,
om daar te komen werken. Ik had er wel oren naar, maar
Meiny moest de Pekelder toren kunnen zien, daarom
hebben we er van afgezien.
Zo heb ik tot eind 1979 in de fabriek gewerkt. Toen heb
ik veel last van hyperventilatie gekregen. Daarom ben ik
er uit geraakt. De dokter in Stadskanaal vertelde dat on-
derzoek had uitgewezen dat veel jongens die in Indië
waren geweest hier last van hadden gekregen.

Maatschappelijk betrokken
Ondertussen was ik 1963 koster van de Baptisten kerk
geworden en waren we in het kostershuis achter de pas-
torie komen wonen. Dat werk hebben we tot 1995 ge-
daan. Kosterswerk doe je niet alleen op zondag (!) maar
ook door de week is er veel te doen: vergaderingen, bij-
eenkomsten en jeugdwerk. Ik was ook jongerenwerker
en we organiseerden bijv. jeugdweekenden in Sellingen
e.o., dan waren er wel 100 kinderen en jongeren! Tegen-
woordig kun je je zulke aantallen niet meer voorstellen.
Toen ik bij de Baptistengemeente kwam, al voor mijn
trouwen dus, ben ik ook bij het koor gegaan van de kerk,
Euphonie, daar ben ik 45 jaar bij geweest.

Wat er in Pekel het meest veranderd is in mijn leven?
Misschien nog wel dat het Daip in de jaren 80 weer open
ging voor de pleziervaart. Toen kwam er weer leven in
het dorp. Het mooiste in mijn leven is geweest dat we
gingen trouwen, Meiny heeft tenslotte drie jaar op mij
gewacht! De grote verandering in ons latere leven is ge-
weest dat mijn vrouw in Old Wolde moest worden opge-
nomen. We woonden toen al drie jaar in de Clockstede,
dat beviel ook wel maar zij redde het daar niet meer. Die
gedwongen scheiding is soms moeilijk te doorstaan. Ik
ga haar in Winschoten geregeld opzoeken, met eigen
auto ja. Daar rijd ik nog graag in, onderhand heb ik na-
tuurlijk ook al meer dan 70 jaar mijn rijbewijs!

Maar voordat we naar de Clockstede gingen hebben we
nog een heleboel gedaan. Gelukkig had ik mijn moes-
tuin bij het oude zwembad en ik ben ook lang tuinman
geweest bij dokter Maathuis. Twaalf jaar ben ik ook ac-
tief geweest in de Richel, ouderenmiddagen mee organi-
seren, dat lag me wel. Kaarten, sjoelen en bingo, dat
soort werk. Een tijdlang heb ik in het schoolbestuur van
de Doorsneeschool gezeten, die school is nog mee door
ds J. Louw gesticht, een Baptisten predikant. Het is
steeds een kleine school gebleven, maar deze heeft toch
bijna 77 jaar gefunctioneerd, van 1921 tot 1997. We heb-
ben wel besprekingen gehad met de Groen van Prinste-
rerschool over samenwerken. Die overleggen verliepen in
de jaren 70 echter moeilijk. Ik heb toen gemerkt dat de
gereformeerden niet altijd gemakkelijk zijn om mee
samen te werken! Het bestuur van de ANBO (Algemene
Nederlandse Bond van Ouderen), daarvan ben ik ook
nog lid geweest, die club bestaat ook al niet meer.

Het beste kennen de mensen mij nu misschien nog wel
als de ‘medicijnman’. Toen we hier in de Clockstede kwa-
men werd ik door sommigen nog zo genoemd. Het werk
dat ik deed was medicijnen rondbrengen voor de apo-
theek. De Pekelder apotheek was in Oude Pekela en die
had een nevenvestiging in Nieuwe Pekela. Apotheker
Haarbosch vroeg op een gegeven moment een bezorger
en dat hebben mijn vrouw en ik op ons genomen. Dat
hebben we zeven jaar gedaan, vijf dagen in de week. We
kwamen dan om haf vier uit de Richel en gingen dan in
heel Nwe Pekela medicijnen bezorgen, later kwam Alte-
veer er ook nog bij. Die bezorging was voor ouderen be-
stemd, die geen vervoer hadden. Dat liep wel es anders,
zo kwamen we een keer bij iemand op Zuidwending,
haar auto stond voor huis maar de deur was op slot!
Bleek ze achter in de tuin te liggen: zonnebaden! Kijk,
daar was de bezorging natuurlijk niet voor bestemd. Dat
vertelde de apotheker dan ook wel. Soms hadden we nog
wel een nabezorging in Boven Pekela, één van de dokters
liep daar nogal laat visite en dan konden we de medicij-
nen nog nabrengen.

Ik ben altijd in beweging gebleven, ook nu nog nu het
met een rollator moet. Het bevalt me goed hier in de
Clockstede. Of ik uitkijk naar de nieuwbouw? Dat moet
ik nog afwachten. Ze zijn er al wel mee begonnen en als
het zo ver is verhuis ik natuurlijk mee.

Opgetekend tijdens gesprekken
in de herfst van 2018.

Feike Oppewal en Albert Leutscher
fotografie: Gerrit Dopper en Ruud Ugen
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