
20
21

Jaarverslag 2021 
Museum Kapiteinshuis Pekela

Stichting Westers



Jaarverslag 2021 
Museum Kapiteinshuis Pekela 
Stichting Westers

Op de golven van het tij 
 
vergeet het stuiven van ‘t schuim 
en waar het neerkomt daargelaten 
laat golven maar komen en gaan 
vergeet het halen en vergeet het trekken 
vraag geen richting meer aan wind 
 
laat de hemel maar donderen in de verte 
vraag je niet langer af of het dichterbij zal komen 
laat die golven maar breken 
want breken zullen ze 
laat ‘t allemaal 
ons vertrouwen lag al zo lang 
in oneindig deinend water 
 
wij geloven in eeuwig varen 
in altijd weer een horizon 
in samen en immer voorwaarts 
op water dat klotst tegen rompen en kades 
wij geloven in koers, onverstoorbaar en vastberaden 
 
ons verlangen nu kraakhelder 
voor richting is geen ster aan een hemel nog nodig 
hoe dicht de mist ook maar 
hoe het water ook stuwt en stuift 
de richting hebben we, de koers kennen we 
als we ons schrap zetten 
voelen we het hout kraken onder onze voeten 
dus laat ons maar 
 
als ‘t zwaar wordt 
door weer en wind 
gaan we nog even door 
want daar, zijn we er bijna 
 

Myron Hamming,  
Stadsdichter van Groningen 
 

 
 

Gedicht geschreven door Stadsdichter  
van Groningen, Myron Hamming, ter  
gelegenheid opening ODE - 90 jaar  
Noordelijk Scheepvaartmuseum.



Museum Kapiteinshuis Pekela                                            
 
 
 
 
 
 
Website: www.kapiteinshuis.nl  
Email:      secretariaat@kapiteinshuis.nl 
 
Aanmelding als donateur 
de heer J. Schreuder 
Telefoon 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: NL41 RABO 0116070196 
t.n.v. Stichting Westers 
St. Westers is ANBI geregistreerd. 
 
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. 
 
Afbeeldingen op het omslag 
voorzijde:      Thoraschild synagoge Pekela 
                        (foto: G. Dopper en R. Ugen) 
achterzijde:  muurposter met ‘vaarregel’ van Saul van 
                        Mossel, Winschoter dichter  
                        (foto: Annemieke Klijnstra) 
 
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, Herfstvakantie 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 96, 9663 RD Nieuwe Pekela. 
Vormgeving en druk: Reinier van der Kooi, Veendam. 
Ontwerp logo: Th. Zwinderman, Veendam. 
 
 
 

 
 
Bestuur  
De heer dr F. Oppewal, voorzitter 
Mevrouw  L. Groen, secretaris 
De heer     J. Schreuder, penningmeester en 
                   donateursadministratie 
Mevrouw    J.G. Hoiting-Schreuder, tot december 
Mevrouw    F. Veninga  
De bestuursvergaderingen werden tot april  
bijgewoond door mevrouw E. van Ditmars, per  
september door mevr. drs. C. Vister, conservator  
van het Veenkoloniaal Museum te Veendam  
en Museum Kapiteinshuis 
 
Vrijwilligersteam per 31-12-2021 
Mevrouw     N. Buzeman 
Mevrouw     F. Dijkhuizen-Wiechertjes 
Mevrouw     G. Draijer 
Mevrouw     J. Heeres-de Jong 
De heer       A. Koning 
De heer       G. Koerts, depotbeheer 
De heer       J. van der Laan 
Mevrouw     A. Lesterhuis-Tunteler 
De heer       H.H. Meijerink, groepscoördinatie 
Mevrouw     C. van Oeveren 
Mevrouw     F. Olsder-Bueving. 
De heer       H. Pel 
De heer       J. Rensema 
Mevrouw     F. Roggen 
Mevrouw     C.S. Scheltens-Grave 
De heer       J. Schrik 
Mevrouw     M. Schrik - Draisma 
Mevrouw     R. Trip 
De heer       W. Verhagen 
De heer       R. Vergouw 
De heer       A.J. Wieske 
De heer       J. de Wit  
Woningonderhoud 
De heer G. Beikes 
Mevrouw M. van der Laan - Niebuur  
Woningtoezicht 
Mevrouw C. Rensema  
Tuinonderhoud 
De heer K. van der Laan  
ICT-beheer 
De heer D.J. van der Laan  
Bibliothecaris 
De heer E.W. Venhuizen 
 



Verslag van het bestuur 
                                         
Bestuur 
Op 8 november kwam het bericht dat de heer Albert 
Schrik overleden was, na een kort ziekbed. De heer 
Schrik was de eerste secretaris van St. Westers en, 
na zijn aftreden in 2011, nog steeds gastheer in ons 
museum. In hem verliezen we de laatste man van 
het eerste uur van ons museum, samen met de 
heren Westers en Weerts. We zullen zijn nagedach-
tenis in ere houden. 
Bestuurslid mevrouw Hoiting-Schreuder gaf te  
kennen dat ze dit jaar stopt met haar lidmaatschap. 
Ze is ruim 20 jaar lid van het bestuur geweest en we 
bedanken haar van harte. Gelukkig blijft ze haar 
kennis over Pekela nog graag met ons delen.  
Afscheid hebben we ook genomen van onze conser-
vator mevr. Van Ditmars. Zij is directeur van  
museum Wierdenland geworden. Een mooie pro-
motie waarmee we haar van harte feliciteren. Haar 
laatste werk was het vorm geven van de tentoonstel-
ling 2021 met het Thoraschild in de hoofdrol. Daar-
over verderop meer. Ze is als conservator opgevolgd 
door mevrouw C. Vister en zij kan in 2022 haar eerste 
wisselexpositie bij ons inrichten. 
 
Medewerkers 
Door plotseling overlijden verloren we de heer  
G. Brans, jarenlang als gastheer bij ons aanwezig. 
We namen met dank afscheid van gastheer G. Reins 
en gastvrouw T. Ridder - Tilma. 
 
Activiteiten 
De wisselexpositie van het afgelopen jaar had als 
titel: Simchat Thora - Vreugde der Wet Joods erfgoed 
en zilverschatten van Pekela. Dankzij gulle giften van 
donoren en van diverse Pekelder organisaties waren 
we in staat om in januari het Thora schild aan te 
kopen dat in 1906 in de Pekelder synagoge in ge-
bruik was genomen. Een foto van dit schild prijkt op 
onze omslag. Het schild vormde het topstuk van onze 
tentoonstelling. Op 20 juni kon de heer Wiet Gans, 
bestuurslid van de Martens-Mulder stichting uit  
Enschede, de opening verrichten. Een gedeelte van 
zijn toespraak én van een ingezonden van zijn hand, 
vindt u verderop in dit verslag. 
In de herfstvakantie hadden we een aparte opening 
voor kinderen in het kader van de Maand voor de  
Geschiedenis. Mét een speurtocht hebben diverse 
kinderen en hun begeleiders hier gebruik van  
gemaakt. In het voorjaar kwam onze vernieuwde 
website tot stand. Annemieke Klijnstra van Redhead 
communicatie tekende voor dit mooie product.   
 

In het najaar hebben we ons aangesloten bij het  
project van Pekela Duurzaam door in te tekenen op 
een aantal zonnepanelen. 
 
Kapiteinslezing 
Op 6 november konden we gelukkig de 10e Kapi-
teinslezing houden. De inleider was Geert Volders, 
manager van de Folkingestraat synagoge.  
 
Club support actie 
Voor de Rabo Club support actie hebben we u ook in 
2021 gevraagd of u op ons museum wilde stemmen. 
Velen van u hebben dat gedaan zodat de penning-
meester € 610,60 kon bijschrijven.  
Hartelijk dank voor uw stem op ons museum.  
 
Plannen voor 2022 
Onze nieuwe conservator, mevrouw Vister, hoopt 
haar eerste tentoonstelling bij ons in te richten. Het 
thema omvat (enkele) reizen die Pekelder kapiteins 
in de 19e eeuw hebben gemaakt. Een vaak geuite 
wens van diverse donateurs (!) krijgt hiermee een  
invulling. Een begin wordt ook gemaakt met de  
voorbereiding van de expositie in 2023. Deze krijgt 
de beurtvaart uit Pekela naar Stad als thema. 
 
Financieel overzicht 
Elk jaar maakt onze accountant, Pors accountants in 
Veendam, een overzicht van de financiële situatie 
van de Stichting Westers en Stichting Kapiteinshuis. 
Dit is een sluitend overzicht ten behoeve van onze 
ANBI registratie. De actuele gegevens voor deze  
registratie vindt u op de balk van onze site onder het 
kopje ‘ANBI Stichting’. 
 
Vervolg Pekelders Verhalen 
In 2021 kreeg het project Pekelders Verhalen een 
vervolg met de biografie van de heer Gerrit Jan  
Brunink (1913-1983), bezorgd door zijn zoon Gerard 
A. Brunink. Op onze website vindt u het hele verslag, 
met talloze afbeeldingen. Binnenkort vindt u hier ook 
het interview met de Pekelder kapitein A. Koning, 
één van onze gastheren na 40-jaar zeemanschap. 
 
Inventarisatie 
Vrijwel elke woensdagmiddag zijn de heer G. Koerts 
en mevr. G. Draijer in het museum aanwezig om alle 
aanwezige documenten te inventariseren, te rubri-
ceren en op de computer toegankelijk te maken voor 
bestuur en bezoekers. Wij zijn hen hier wederom erg 
erkentelijk voor. 
 
 



Kapiteinshuis als trouwlocatie 
Wilt u een intieme en besloten trouwplechtigheid? 
Per januari 2020 is museum Kapiteinshuis door de 
gemeente Pekela aangewezen als vaste trouwloca-
tie. Aanmeldingen verlopen via de gemeente. U kunt 
ons museum ook gebruiken voor een fotoreportage.   
 
Varia 1 
Tijdens de Kapiteinslezing overhandigde een van 
onze donateurs een royale gift. Ter gelegenheid van 
zijn 70e verjaardag had hij aan al zijn vrienden en  
familie een bijdrage voor ons museum gevraagd.  
Zijn suggestie om dit in ons verslag te vermelden,  
ter aanmoediging van andere donataterus, nemen 
we bij deze graag over! Hartelijk dank voor de gift en 
de suggestie! 
 
Varia 2 
Een van onze donateurs stuurde onderstaand  
bericht: ‘Dit is een reactie op de mooie middag die ik 
in Nieuw Pekela mocht beleven afgelopen 6 novem-
ber op de Kapiteinslezing: mijn waardering en dank 
wil ik graag hierbij uitspreken -- aan alle betrokke-
nen. Ook nog voor de ontroerende tentoonstelling in 
het Kapiteinshuis zelf, waar ik zo hartelijk ontvangen 
werd (toen ik eenmaal had ontdekt dat het open was 
en hoe ik binnen moest komen).’    
NB: onder meer nav deze mail hebben we op de  
achterdeur een bordje bevestigd: entree museum. 
 
Noordmannen 
Zondagmorgen 26 september ontvingen we in het 
museum de Noordmannen. In een directe uitzending 
van RTV-Noord konden we heel wat verhalen en  
muziek kwijt. Er kwamen tijdens de middagopening 
diverse mensen langs die dit gehoord hadden en 
sommigen brachten mooie schenkingen mee, zie 
hierna.  
 
 
Op zondag 20 juni kon de heer Gans onze tentoon-
stelling voor 2021 openen. Hij hield, in de aula van de 
uitvaartvereniging De Laatste Eer, een toespraak die 
we onderstaand integraal overnemen. 
 
Goedemiddag allen, 
 
Op 31 december 1942 noteert secretaris Abraham 
Toncman in het notulenboek van de Nederlands- 
Israëlitische gemeente Pekela: op instigatie van  
hogerhand werden de Wetsrollen alsmede talrijke 
archivalia naar het kerkgenootschap te Amsterdam 
ter bewaring gezonden. 
 

Het is het allerlaatste wat er geschreven wordt in het 
notulenboek. Toncman zet er in het Hebreeuws nog 
een paar zinnen onder die hij ontleende aan de litur-
gie die hem zo bekend en dierbaar moet zijn ge-
weest: 
Nu zijn wij met weinigen van velen overgebleven, 
men beschouwt ons als kleinvee, naar de slachtbank 
te voeren om vermoord en vernietigd te worden, tot 
ongeluk en tot schande. Moge er redding en uit-
komst komen voor de joden! Spoedig in onze dagen, 
amen! 
 
Tussen de archivalia waar Toncman het over had, zat 
waarschijnlijk ook het thoraschild uit de synagoge 
van Pekela. Zo’n schild wordt bevestigd op de mantel 
die de thorarollen in de ark van de synagoge omvat. 
Het is versiering die laat zien hoe belangrijk die 
wetsrollen zijn. Het is heel waarschijnlijk dat alle 
kostbaarheden bij elkaar zijn verpakt en zo verzon-
den. Eerder waren de spullen al uit voorzorg uit de 
synagoge weggehaald en opgeslagen in de onderwij-
zerswoning. 
 
Nu ben ik, niet toevallig, handelaar in zilver. Judaica 
heeft mijn bijzondere belangstelling. Daarom grijp ik 
deze gelegenheid graag aan u er iets meer over te 
vertellen. Dit schild is van zilver en voorzien van een 
versiering die typerend traditioneel is en steeds weer 
op een andere manier werd uitgevoerd. Om te begin-
nen de stenen tafelen, dat motief vinden we op veel 
thoraschilden terug. Ze zijn omvat door een wolken-
partij die met trompetten en sjofars is gedecoreerd. 
Er bovenop een fraaie kroon en onderaan het schild 
is een guirlande gehangen. Het is gemaakt door de 
Groningse zilversmeden Van Weering en Van Duinen. 
We weten dat het schild begin 1906 in het bezit 
kwam van de gemeente. We weten niet of het een 
vervanging was van een schild dat versleten was, of 
een kopie van een van de vele versierselen die de  
gemeente in haar bezit had. We weten het eenvou-
dig niet, omdat dit het enige van alle attributen uit 
de synagoge van Pekela is, dat we hier hebben. 
Wat we wel weten is dat het een cadeau was van de 
joodse vrouwenvereniging Bigdee Kodesj, een typi-
sche vereniging zoals die in de mediene en ook in 
Amsterdam voorkwamen. De leden van de vrouwen-
vereniging hadden waarschijnlijk allerlei andere  
verzorgende taken zoals het bezoeken van kraam- 
vrouwen in de kille en in ieder geval zorgden ze ook 
voor het schoonhouden van de synagoge. Vanaf 1917 
kregen ze daarbij hulp van de nieuwe vereniging  
Le-Chavod oele Tiferet, voor de glorie en de pracht, 
die de kerksieraden verzorgde. 
 



Het was heel gebruikelijk dat organisaties of particu-
lieren als zij iets te vieren hadden zoals een jubileum 
of een bar mitswa, de synagoge een zilveren ge-
bruiksvoorwerp cadeau deden. 
 
Er waren in de Pekela’s verenigingen voor alle facet-
ten van het joodse leven: Gemieloet Chasadiem het 
solidariteitsfonds voor begrafenissen, Teref Choliem 
tot steun van zieken, Erets Jisra’el voor het inzame-
len van gelden voor het Heilige Land, een vereniging 
voor Hebreeuwse taal- en oudheidkunde, feestver-
eniging Sjoelchan Omed maar ook toneel- en zang-
verenigingen, 3 zelfs: Tot Nut en Genoegen, J&V en 
Thabia.  Maar het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om 
meer over deze verenigingen te vertellen, wat ooit 
bewaard was, is immers verdwenen. 
 
De mediene, de joodse gemeenschap in Nederland 
buiten Amsterdam, kende voor de oorlog een druk 
sociaal leven. Dat was ook het geval in de kille van de 
Pekela’s. Op het hoogtepunt, in de tweede helft van 
de 19-de eeuw, woonden hier bijna 400 joden op een 
bevolking van 11.000. Dat waren er in 1941 nog 153, 
iets meer dan 1 procent van het inwonertal. Joden 
woonden al vanaf 1683 in Pekela toen, waarschijnlijk, 
de zonen van tabakshandelaar Simon de Pool, zich 
hier vestigden. Zij werden gevolgd door een groei-
ende groep joden, vaak uit Duitsland, die werden 
aangetrokken door de economische bedrijvigheid die 
het gevolg was van de turfwinning die in de 17-de 
eeuw opkwam. Vaak waren het veehandelaren, sla-
gers, handelaars in lompen en metalen of manufac-
turen, er was een leerlooier en een sigarenmaker. 
Begin 19-de eeuw, waren kennelijk alle slagers in 
Oude Pekela joods. En dan was er nog Heiman Catz 
die hier een fabriek in kruidenbitters begon. 
Er kwam een joodse begraafplaats, al vanaf 1693 ligt 
die aan wat nu de Draaierswijk is. Synagogediensten 
werden de eerste decennia gehouden in joodse hui-
zen en vanaf 1791 was er een synagoge. In 1884 was 
de joodse gemeente zo gegroeid – en de oude sjoel 
zo versleten – dat er een nieuwe synagoge werd  
gebouwd met een mikwe, voor het rituele bad, en 
een woning voor de godsdienstonderwijzer. 
 
Het was overigens niet alles goud wat er blonk. Van 
de joodse bevolking was in de 19-de eeuw een flink 
deel afhankelijk van de armenzorg. Daar bekom-
merde zich natuurlijk het joodse armbestuur om. 
Hoewel de gemeente in de 20-ste eeuw niet meer 
groeide, ontstonden er, zoals op veel plekken in het 
land, steeds meer joodse verenigingen. Vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog nog werd in Pekela de ont-
spanningsvereniging Beriet Melach opgericht,  

vertaald: Pekelverbond, leuk bedacht door Pekel-
ders. Zoals we weten sloeg in de jaren 40 van de vo-
rige eeuw het noodlot toe. Het was in 1710 voor het 
laatst geweest dat het stadsbestuur van Groningen 
besloot alle joden uit de stad en ommelanden te ver-
bannen. Daar had men zich in Pekela toen niet veel 
van aangetrokken, geen van de joodse inwoners was 
vertrokken. Maar 1942 was van een andere orde. In 
die tijd woonde in de onderwijzerswoning naast de 
synagoge de 38-jarige chazzen en rebbe Abraham 
Toncman met zijn vrouw en hun 3 dochtertjes. Naast 
voorzanger en leraar was hij ook secretaris van de 
joodse gemeente. Hij maakte notulen tot er niets 
meer te vergaderen viel en toen nog, ging hij door 
met het maken van aantekeningen: hij schreef de 
namen op van de mensen die werden weggehaald, 
waar ze heen waren gebracht – Westerbork – en dat 
ze vandaar, naar, zo schreef hij, Silezië waren door-
gezonden. De afbraak der Kehilla is met grote schre-
den voortgezet, aldus Toncman. 
 
En op 31 december 1942 schrijft hij tenslotte in het 
notulenboek dat de Wetsrollen zijn weggestuurd, we 
mogen aannemen om ze te redden uit de hebberige 
en vernielzuchtige handen van de bezetter. 
Abraham Toncman schrijft daarna niets meer. Hij is 
kort daarop met zijn vrouw Esther, hun dochtertjes 
Josepha, Espérance en Mien, de jongste een jaar 
oud, en zijn inwonende schoonzus Branca, wegge-
voerd naar Auschwitz. De vrouwen en meisjes zijn 
direct bij aankomst vermoord, Abraham bezweek 
daar 2,5 maand later. 
Misschien is het notulenboek wel gevonden door de 
joodse slager Mourits Goudsmit. Naar verluidt, 
slaagde hij er in, toen de synagoge in 1943 werd 
leeggehaald, enkele gebedsriemen af te pakken van 
de wagen die op straat stond. Misschien nam hij 
toen ook de notulen mee en bracht hij alles in veilig-
heid bij verzetsman Van der Veen. Het is ook goed 
mogelijk dat Toncman zelf de notulen bij Van der 
Veen ondergebracht heeft voor hij werd weggevoerd. 
 
In de jaren ’60 kwam het notulenboek van Oost- 
Groningen naar Amsterdam. De historicus Presser 
citeerde eruit in zijn werk De On-dergang. Het NIW 
drukte ze af in een Chanoeka-special in 1965 en  
mijn vader nam de laatste bladzijden op in zijn  
Memorboek. In 1995 verscheen een uitgave waarin 
de inhoud van het notulenboek uitgebreid wordt  
behandeld en toegelicht. Ik vraag me eigenlijk af 
waar het origineel is. Belandde het in het archief van 
het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap? Het 
bestuur van de stichting Westers heeft hier in 2021 
na de aankoop van het Thoraschild navraag naar  



gedaan. Voor zover we weten, slaagden 12 joodse  
bewoners erin onder te duiken bij boeren in de  
omgeving. 133 bewoners werden weggevoerd, 
slechts 1 van hen keerde terug. 
 
Nu herinneren hier in de Pekela’s de 132 Struikelste-
nen ons aan de voormalige, vermoorde bewoners. 
Na de ramp was er geen kehilla meer in Pekela. De 
joodse gemeente is bij die van Stadskanaal gevoegd. 
De synagoge was vernield en verlaten en er was ook 
niemand meer die zich afvroeg waar de spullen uit 
de synagoge gebleven waren. Het gebouw raakte in 
onbruik, werd een tijdje gebruikt door de padvinderij 
en tenslotte afgebroken in 1979. Alleen de onderwij-
zerswoning staat er nog. 
Maar wat is er ondertussen gebeurd met de in bewa-
ring gegeven thorarollen en archivalia? 
Hoe het thoraschild de oorlog doorkwam en waar, 
weten we niet, maar het moet veilig bij de joodse ge-
meente in Amsterdam zijn terecht gekomen en daar 
op een of andere manier bewaard gebleven. Want 
daar dook het ook decennia na de oorlog op. 
Waarschijnlijk heeft het schild uit Pekela in de Am-
stelveense synagoge aan de Straat van Gibraltar 
dienst gedaan tot die gesloten werd. In december 
2006 werd het in ieder geval met tientallen andere 
stukken uit Nederlandse synagogen, waaronder heel 
wat uit Groningen, geveild bij Sotheby’s in New York. 
De schenkers van weleer hebben nooit kunnen be-
vroeden dat de kostbare objecten uit hun synagoges 
zouden worden verhandeld. En het is verdrietig dat 
het is gebeurd. Zoals het in de eerste plaats verdrie-
tig en bitter is dat er niemand meer was om de in 
bewaring gegeven spullen terug te vragen, niemand 
had ze nog nodig. 
 
Het thoraschild leek voor altijd verloren voor Pekela. 
Tot het in januari 2021 ter veiling verscheen bij 
Greenstein in New York. Dit keer slaagde het Kapi-
teinshuis erin met donaties van de Martens-Mulder 
Stichting uit Enschede, de Pekelder Rotary, Inner 
Wheel Pekela, de gemeente Pekela en diverse ande-
ren waaronder donateurs, het schild te verwerven. 
En zo is het thoraschild weer thuisgekomen.  
Het Kapiteinshuis zal het van nu af koesteren omdat 
het het laatste is wat we nog hebben uit de sjoel die 
hier ooit stond, en daarmee herinnert aan chazzen 
Toncman en zijn kille. 
 
U kunt het nu bekijken. 
Wiet Gans 
 
 

In het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 9 aug.(dit 
blad bestaat sinds 1865) stond een artikel over onze 
aankoop, u kunt het hier lezen: 
https://niw.nl/pekelder-schild-eindelijk-thuis/. 
 
Redactie: In augustus stond onderstaand ingezon-
den stuk in het blad Joods Nu van de hand van de 
heer Gans: 
 
HERINNERINGEN 
Onlangs was ik in Pekela. Niet zomaar. Daar werd de 
terugkeer gevierd van een zilveren object uit de  
gesloopte synagoge. Eind vorig jaar was namelijk het 
toraschild van de vroegere kille uit Pekela terugge-
vonden in de catalogus van een veilinghuis in New 
York. Het stuk was samen met tientallen andere 
stukken judaïca in 2006 via een ander veilinghuis in 
New York terechtgekomen. 
 
Een attente Groninger verzamelaar had het nu opge-
merkt en aan de bel getrokken: zou het niet mooi 
zijn als dit schild na bijna 80 jaar weer zou terugke-
ren? Jazeker, een lokaal museum zou er een plek 
voor inrichten in de permanente tentoonstelling. 
Als herinnering en eerbetoon aan de kille die ooit 
was. Particulieren, leden van lokale organisaties 
hebben zich ingespannen om fondsen te verwerven. 
Het geld kwam er en het schild kwam terug. Was nu 
het inzamelen Tikkoen olam, is er iets gered, is de 
wereld iets verbeterd? Ik vind van wel. Want wat 
gered is is niet perse een toraschild dat, hoe belang-
rijk ooit, toch uiteindelijke maar een zilveren voor-
werp is. In mijn ogen is een herinnering aan de 
mediene gered. De mensen die zich hebben bezig-
gehouden met het terughalen, het lobbyen en het 
inzamelen van het geld, het organiseren van een 
tentoonstelling en hun best gedaan iets te redden 
van de herinnering aan hun vroegere bewoners,  
jazeker Tikkoen olam. 
 
Wiet Gans, LJG Amsterdam 
 
 
 



Schenkingen, legaten, aankopen 2021 
 
1. ‘Joods leven in het grensgebied’, Juliane Irma 

Mihan; Uitgave van het Ostfriesische Land-
schaft, 2021.  
Schenking Synagoge Groningen via de heer  
G. Volders.  

2. ‘De snik van Kiel-Windeweer’ ofwel het Kielster 
Veer 1798-1949, 2003. mr. Tijtia H.M. Flik.  

3. ‘Dikke bries’, het levensverhaal van reddings-
bootschipper Jannes Toxopeus; Hans Beukema. 
1996  

4. Veenkoloniale binnenvaart in beeld;  
H.A. Hachmer, 2001.                                          

5. ‘Hellingvolk’ Scheepsbouw langs het Winscho-
terdiep;  1994. Thomas en Klaas Pruisman.   

6. ‘125 jaar De Fabriek, karton in Nieuweschans’, 
1995. W.J. Friedrich   

7. ‘Het leven en ondervindingen van Tjark J. Vene-
ma (1841-1923) door hem zelf verteld. Zeeman 
die emigreerde naar Schotland en terug; 1990                                  

8. ‘Zoektocht naar een joods verleden, 3 routes in 
Groningen’. Diverse auteurs, uitgever Profiel, 
1997.  
Schenking 2 t/m 8 bibliotheek Nieuwe Pekela.  

9. Jaarboek 2020 v/h Fries Scheepvaartmuseum 
met artikel “Tussen wal en schip?”    
Schenking de heer J.R. Leininga, Emmen   

10. ‘Een schuit onder je voeten’, het Veenkoloniale 
geslacht Westers en de relatie met Schepen en 
Scheepvaart. Samensteller Jan Westers, Doetin-
chem 2021 naar een idee van Pieter Abraham 
Westers, Enschede.         
Schenking de heren J. Westers, Doetinchem en 
P.A. Westers, Enschede.   

11.  ‘In de tijd gezet’, uitgave Algemene Nederlandse 
Grafische Bond t.g.v. 100-jarig bestaan. 1966,  
dr. A. Alberts.  

12. ‘Goed op Koers’, 125 jaar economische ontwikke-
ling in de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen.  
I.o.v. Kamer van Koophandel, Veendam.  
M.J.E. Blauw 1987.            

13. Drie rode potloden met de tekst “Ik heb gestemd 
in Pekela” gebruikt bij de 2e kamer-verkiezing 
op 17 maart 2021. De zgn. ‘Corona-stemdag’.                  
Schenking de heer F. Oppewal      

14. Diverse items van de laatste bewoonster van het 
Kapiteinshuis mejuffrouw Liene Woltjes:                      
- Foto’s van ouders: Fokko Woltjes en  
   Annechiena  de Jonge 
- F. Woltjes op de markt en Liene Woltjes in de 
   deuropening           
- Condoleanceregisters van het echtpaar  
   Woltjes                                  

 

- Ontslagbesluit van de gemeente NP +  
   ontslagbrief aan mej. Woltjes als brugwachter                                       
- Decoratief vaasje (beschadigd)          
- Kaartje van bloemenhuis Andernach  
-  Nota + overschrijvingsbewijs van het Pekelder 
   Blad.  
Schenkingen mevrouw G. Wijnholts, Wildervank.   

15. ‘Berend Korre vertelt weer’, losse verhalen van 
Siks, gebundeld door Kanning.  
Schenking de heer L.W. Kanning, Etten-Leur   

16. Foto’s van de bouw watertoren Oude Pekela 1937 
en krachtmeting watertoren 1958.  
Schenking WAPROG (voorloper van Waterbedrijf 
Groningen) via de heer T. Pelgrim.  

17. ‘De geschiedenis van het ‘Departement Wilder-
vank’ der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
1837-1987. Uitgegeven t.g.v. 150-jarig bestaan 
van het departement. N.H. Smit  

18. Gedenkboek Rijkslandbouw Winterschool te 
Veendam 1904-1929. Druk: “De Noord Ooster”, 
Wildervank.       
Schenking 17 en 18 de heer K. van der Laan, 
Nieuwe Pekela  

19. Bewijs van Lidmaatschap (no. 128606) van de  
Algemene Nederlandse Metaal-bewerkersbond 
van E. Harms (geb. 5-1-1897, Nieuwe Pekela), 
metaalslijper. Met ingeplakte bonnen van april 
1929 t/m dec. 1938.  
Schenking familie J. Koerts, Nieuwe Pekela  

20. Biografie van Geert Leffers, gemeenteambtenaar 
Nieuwe Pekela en verzetsstrijder. (ook online)  

21. Kleurenfilm gedateerd 7 juni 1975 m.b.t. de  
opening van de gereconstrueerde weg nabij 
Onstwedderweg. Duur ca.10 min.  
Schenking 20 en 21 de heer B.J. Leffers, Stads-
kanaal     

22. Gruoninga, jaarboek voor genealogie, naam- en 
wapenkunde. 32e jaargang 1987. Met bijdrage 
van D. Kuil m.b.t. Feicko Alles Clocq.  
Schenking mevrouw  N. Buzeman, Oude Pekela.  

23. ’Godvrugtige gesprekken’ van Richard Pearsall. 
1750. Uit het Engelsch in ’t Nederduitsch overge-
zet.  
Schenking de heer C. Bijleveld, Oude Pekela.   

24. Zilveren Dreidel, tolletje waarmee traditioneel 
werd gespeeld tijdens het joodse chanoeka 
feest. Met 6 vlakken waarop de letters A, B, S, D, 
N, T. Gemaakt door de Joodse goud/zilversmis/ 
koopman Levie Mosbach (5.2.1842 -1.8.1905) die 
woonde en werkte in Nieuwe Pekela.   

25. Stamboom van Levie Mosbach, handgeschreven. 
Schenkingen mevr. J. van Ammers-Douwes, 
Ochten. 



26. ‘Onderweg’ deel 3 en 4, Wegvervoer in heden en 
verleden in Noord-Nederland. Wilto H. Eekhof, 
2017. Uitgeverij: Knoop Haren B.V.     
Schenking de heer W. Eekhof, Leeuwarden.  

27. ‘Cornelis Douwes’ no. 225, maart 2021. Met  
artikel “Verknocht aan de vrijheid van varen”, 
het levensverhaal van schipper Daan de Haan uit 
Oude Pekela.  
Schenking de heer G. Koerts, Nieuwe Pekela.  

28. Veenkoloniale Volksalmanak 2021,    no. 33.                           
Schenking Veenkoloniaal Museum Veendam.  

29. ‘Geschiedenis van het baptisme in Nederland’. 
Auteur: J. van Dam. Uitgave van de Unie van 
Baptisten Gemeenten in Nederland 1970.  
Schenking mevrouw C. van der Veen-Scheper, 
Emmen  

30. Bevrijdingsspeldje, door een Poolse soldaat  
gemaakt in de vorm van een jeep.   
Schenking mevrouw E. Woltjer, Nieuwe Pekela  

31.  ‘Het portret van …. Harm Harms Nieboer’ door  
H. Scholtens. Losbladige tekst in plastic map 
met enige correspondentie tussen Hans Nieboer 
en Henk Niebuur. Zeeman en ondernemer.  

32. Briefkaart met foto van de voormalige Ger.  
Pastorie te Nieuwe Pekela  

33. Agenda van de vergadering van het Chr.  
Werklieden Verbond Patrimonium, afd. Nieuwe 
Pekela.   
Schenking 31 t/m 33 de heer H. Niebuur,  
Zevenaar  

34. ‘Burgemeestersketting’ van Kees Norder, in  
Pekela bekend als de burgemeester van Boven 
Pekela. Aan hem overhandigd op 40 april 2001. 
Deze officieuze ketting is gemaakt door Peter 
Bos, goudsmid te Boven Pekela.              

35. 2 foto’s: de overhandiging van de burgemees-
tersketting op 30-4-2001 door Peter Bos aan 
Kees Norder en Kees Norder met de ketting.    
Schenkingen de heer P. Bos, Nieuwe Pekela.  

36. Stamreeks van drs. Bram Westers (8 geslachten) 
in een klapper.   
Schenking de heer J. Westers, Doetinchem  

37. Twee sleutels + hanger van de voormalige  
synagoge Oude Pekela.  
Schenking NN via F. Oppewal.  

38. ‘Het Noorden’, jaargang 1935, niet geheel  
compleet.  
Schenking fam. De Boer, Putten en mevr.  
T. Mulder, Stadskanaal.  

39. Scheepsjagerspenning 702 van Ebe Meijer, 
Nieuwe Pekela  
Schenking mevrouw H. Kuiper - Landlust, Oude 
Pekela  

 
 

40. Scheepsjagerspenning van Lucas Meijer, Oude 
Pekela + boek ‘scheepsjagerspenningen’ van 
H.A. Meijer.  
Schenking de heer J. Koch, Muntendam  

41. Portret van Gesina Adeleida Nicola Kloppenborg 
uit Nieuwe Pekela. Schoonmoeder van Bern. 
Frederikus Drenth, mede-oprichter van strokar-
tonfabriek De Kroon te Oude Pekela.  
Schenking de heer B.J. Drenth, Winschoten  

42. Drie ingelijste tegels (17 x 18 cm) met voorstel-
ling van een schip.  
Nalatenschap mevrouw H. Witvoet-Ester.  

43. Dagboek van Martinus Rietsema, periode 
20/6/43-23/5/45, bewerkt door kleindochter 
H.G.Holtjer-Rietsema (2021)  
Schenking mevrouw H.G. Holtjer-Rietsema, 
Stadskanaal  

44. Spinnewiel (schippertje) afmetingen: 124 x 30 x 
35 cm. Gebruikt a/b van een schip. Afkomstig 
van de familie Heres. Hendrik Ludolfs Heres  
was kapitein op de schoenerkof ‘Suzanna’, 
(1848-1865).    
Schenking de heer J.H. de Wit, Nieuwe Pekela       

45. Ingelijste foto 30 x 35 cm van een boerderij met 
familie en paarden.    
Schenking de heer G. Sloots, Winschoten   

46. Getuigschrift Algemene Landbouwcursus, Oude 
Pekela. Uitgereikt op 8 maart 1932 aan Hendrik 
Draijer (18-6-1911).  
Schenking mevr. G. Draijer, Nieuwe Pekela.  

47. Correspondentie, kadastrale kaart en overeen-
komst Gasunie <>J. Witkop/J.de Groot m.b.t. 
aardgasleidingen nabij de Zuidwendingerweg.  

48. Foto’s:                                                 
- uitvoering Hercules (1934,1936)                                
- Vrijzinnig kerkkoor 1936                         
- ULO-leerlingen 1928, 5 jonge meiden                                       
- De Bonenplukkers (15-8-1944) + copie  
  (vergroot) + copie brief met toelichting.  

49. Persoonsbewijs Jantina Meijering-Kanning   
(oma schenkster)  

50. Felicitatiekaartje echtpaar Hartman-Schokken-
broek  Schenkingen 47 t/m 50 Mevr. I. Hoiting - 
Schreuder, Nieuwe Pekela.   

51. ‘Uit Pekela’s verleden’ door W.H. Bosgra te Oude 
Pekela. Uitgegeven ten bate van ’t Groene Kruis. 
1e druk 1930. Drukkerij G.A. Feringa - Oude  
Pekela.  

52. ‘Terug in het vaderland’. 1948. Gedenkboek.  
Reünie van de “Ex Politieke Gevangenen”uit het 
concentratiekamp Mühlenweg bij Wilhelms-
hafen. Samengesteld en opgemaakt door de  
gevangene G.J. Brunink.     
Schenking 51 en 52 de heer G.A. Brunink,  
Oude Pekela. 



53. ‘De terugtocht van de 120.00 Duitse soldaten 
mei/juni 1945; route-beschrijving, documentatie 
en copie-foto’s.                                                   

54. Documentatie, opdrachten, planning, kaarten, 
over de Binnenlandse Strijdkrachten 1945.   

55. Bevrijding van Pekela door de Polen;  
verslagen, kaartjes, copie-fotomateriaal en  
verlieslijsten.   
Schenking 53 t/m 55 de heer H. Venema,  
Stadskanaal.  

56. ’Landbouwcourant’; Jubileum-uitgave van de 
Landbouwcourant voor de Veenkoloniën en Om-
liggende Streken. HONDERD JAAR landbouwver-
enigingsleven in de Veenkoloniën en 50 jaar 
VBB. (ca. 1953).   
Schenking mevr. F. Norder-Veninga,  
Nieuwe Pekela  

57. Sigarettenaansteker, 4 x 4,5 x 1 cm., benzine, 
merk KING met logo van Champ Clark aan de 
voorkant. Op de achterkant de tekst: ‘Geniet 
van: Champ Clark SIGAREN’.                  
Schenking de heer G. Koerts jr., Nieuwe Pekela  

58. Draaibare schippersstoel met smeedijzeren  
onderstel en (rood) stoffen zitting.  
Schenking de heer G. Holtkamp, Rolde  

59. Doodskleed.                     
60. Tafelkleed damast.    
61. Rabat 2 stuks.                                   
62. Schoenlepel, grijs metaal. Versierd met een 

geëtste tekening van een schoen en met de 
tekst:  ‘J. Koster, Schoenmakerij Schoenhandel   
Nieuwe Pekela - Boven’.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
63. Foto’s, 21 stuks, betreffende diverse activiteiten 

van de N-H- kerk en het verenigingsleven in 
Boven Pekela.    
Schenkingen 59 t/m 63  familie Uniken,  
Ommelanderwijk     

64. Gedenksteen van zwart marmer (oude Clock-
stede), 75x77x8 cm gelegd door Ir. H. v. Halewijn, 
Hoofdinspecteur Directeur voor de Wederop- 

bouw en Volkshuisvesting in de Provincie  
Groningen. 8 november 1954.  
Bruikleen gemeente Pekela via de heer B. Funk.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
65. Reiskoffer, hout met ijzeren beslag.  

Schenking familie De Vries, Noordbroek   
66. Linnenpers met wormwiel, hout op kastje met  

2 laden.                                 
67. Lampetstel, Villeroy en Boch.           
68. Tinnen kan, merk T.K.F. Tinwerk Bangka, gekruld 

handvat. h. 17 cm         
69. Tinnen kan, idem, h. 12 cm.             
70. Theepot tin, H.K. & C., houten handvat,  

scharnierdeksel. h. 17 cm.        
71. Koffiepot, tin. 1351 G, Basse & Fischer h. 23. cm.   
72a 5 tinnen lepels, merk AGB in gekroond wapen-

schild met 3 kruisen = Alexander G. Beens,  
geboren 1791, overleden 1875 werkzaam te  
Dordrecht   

72b 1 tinnen lepel, op overgang bak steel ingeslagen 
merk HSS in gekroond wapenschild met bloem = 
H. Schaapschoe werkt 1817 te Groningen. 
Schenkingen uit de erfenis van de fam. Kist,  
Finsterwolde   

73. Nieuw Israëlitisch Weekblad jrg 156, 39 met  
artikel: Pekelder schild eindelijk thuis.  
Presentexemplaar NIW 

 
Aankopen:                                            
74. Stad & Lande jrg 29 (2020), nr 3 met  

- artikel over ‘Misisi in de Congo’ over Margo 
- Kloekers (1855-1938) zie verder en  
- Doopceel over de Familietrouw             

75. Thoraschild uit voormalige synagoge in Oude  
Pekela (zie voorblad en artikel)   

76. Memorboek, platenatlas van het leven der joden 
in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940, 
bevat aantekeningen van rabbi Toncman uit 
1940-43. Mozes Heiman Gans; 1971.                  
Bosch & Keuning N.V. Baarn.                    

77. Thorarol (voorbeeld), souvenir uit Israël. 

Op de foto (1954) links burgemeester G. Boekhoven en rechts 
 ir. Halewijn (Foto: P. Boonstra)



Mijn favoriete stuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abel J. Wieske (1936) is sinds lang gastheer bij het 
Kapiteinshuis en dat met veel plezier.  
De redactie vroeg me om mijn favoriet te noemen  
en er mijn verhaal bij te vertellen. Dat doe ik met  
veel genoegen! 
 
 
Van een stuk rommel tot museumstuk….. 
 
…En zo gebeurde het dat ik midden in de zestiger 
jaren van mijn tante Aaltje Wieske (oudste zus van 
mijn vader) de vraag kreeg om de muren van haar 

achterhuis te witten. Ze woonde aan de ds. Sicco  
Tjadenstraat C 111 onder hetzelfde dak als mijn  
ouders. Ik maakte een afspraak.Nou was het achter-
huis tevens een berging en bewaarplaats van niet 
meer gebruikte goederen, zoals een tafel. Ik ver-
plaatste de tafel en zag dat er een schuiflade zat.  
De la schoof naar buiten en toen werd de oude Bijbel 
zichtbaar. Mijn belangstelling werd steeds sterker 
toen ik begon te bladeren. Edoch … de reactie van 
tante Aaltje: “gooi dat oude ding maar direct bij het 
oude papier, die rommel”, verbaasde mij. Hierop rea-
geerde ik met: “Zo’n mooi oud boek gooi je niet bij de 
rommel.” Nou, was tantes reactie, dan maar weer in 
de la. En zo gebeurde. Maar… er gebeurde later nog 
veel meer. Na enige weken kwam mijn verjaardag en 
tot mijn verbazing zag ik mijn tante verschijnen met 
een pakje gewikkeld in de Winschoter Courant. Dat 
deed ze anders nooit, maar nu wel. Ik kom je even 
feliciteren, en omdat je deze oude Bijbel zo mooi 
vond is hij nu voor jou. Dank u, tante Aaltje. (1894-
1987, zij bleef ongehuwd) 
 
Enige jaren verstreken en de Bijbel stond in de kast 
totdat ik van Bram Westers de opdracht kreeg in zijn 
museum enige ruitjes te repareren. Tijdens die  
gelegenheid zegt Bram dat hij een paar dozen met 
spullen had ontvangen van een familie Drok. Mijn 
nieuwsgierigheid werd wakker en ik ging mee snuf-
felen en tot mijn verbazing zie ik dezelfde namen 
voorbij komen die ook in mijn Bijbel staan. Dit zeg ik 
ook zo tegen Bram. Hij was direct één en al belang-
stelling en wilde dit graag zien. En zo gebeurde. Dit 
moment was om nooit weer te vergeten. Zijn reactie 
was: “Hoe is dit mogelijk, de ontbrekende schakel 
heb ik hier in handen” of woorden van dezelfde  
strekking. 
 
Vanaf die tijd is het Boek in bruikleen gegeven aan de 
Stichting Westers (zie hieronder) en vanaf heden 
geef ik deze in eigendom aan genoemde stichting. 
 

Albert J. Wieske, foto zomer 2020, G. Dopper/R.Ugen



Hoe kwam de heer Wieske in het bezit van deze bijbel?! 
Dit gaat via de lijn Pottjewijd > Duiven > Wieske, hieronder een korte samenvatting. 
 
kinderen van Hendrik Jakobs Duiven en H. Kl. Pottjewijd, zij kreeg de bijbel in 1777, 
- Femmechien Hindriks Duiven x J.S. Voogd  > dr Hinderktje V. x 1860 Hindrik H. Drok 
- Klaas H. Duiven  x  Anna Kijl (1803 - 1909) zij kregen o.a. dochter Aaltje Duiven (18.3.1832-3.4.1909) en zij  

kreeg het boek van haar tante. 
 
Aaltje Duiven trouwde op 19.5.1864 met Jacob Wieske (2e huwelijk) (17.8.1826 - 14.7.1886) 
 
zij kregen 5 kinderen, waaronder: 
- Klaas Wieske (1867 - 1956), trouwde 8.6.1893 met Eva Hulzebos (1869 - 1952) 
 
dezen kregen 7 kinderen, waaronder: 
- Aaltje Wieske (1894 - 1987) (ongehuwd) erfde (als naamgenote) kennelijk de Bijbel van haar vader en moeder 
- Jacob K. Wieske (1897 - 1982) o.a. vader van Abel Wieske, die de Bijbel op zijn verjaardag van zijn tante Aaltje 

kreeg. 
 
 
 
 

BRUIKLEENAKTE  
Ondergetekende, voorzitter van de Stichting Westers, die het beheer voert over het museum Kapiteinshuis 
Pekela, verklaart ten behoeve van genoemde stichting ter plaatsing in genoemd museum voor onbepaalde 
tijd in bruikleen ontvangen te hebben genomen een in roggehuid gebonden bijbel (kerkboek) met getoon-
zette psalmen en met formulieren, uitgegeven te Amsterdam in 1777. Het boek is voorzien van twee  
zilveren, gegoten sloten, uitgevoerd in Lodewijk VX-stijl, met voorstellingen van Mozes, Aaron en de vier 
evangelisten.  
 
Het zilver is vier maal gemerkt H in geschulpt schild (= vermoedelijk  Hindrik Roelofs Huizing, Winschoten 
gedoopt 7.3.1745 - ovl. Oude Pekela 4.3.1823).  
Op de binnenzijde van de klampen is ingestippeld: Hendrikje Clasen / 1778. Voorin het boek familieaanteke-
ningen, waaruit blijkt, dat het boek is gemaakt voor Hindrikje Klaassens Pottjewijt, vrouw van Tjakko Harkes 
uit Nieuweschans (geh. 11.12.1774). Zij hertrouwde Veendam 26.3.1784 met Hendrik Jacobs Duiven. 
 
Het boek vererfde op een dochter van H.K.P. en H.J.D., Femmechien Hindriks Duiven (ovl. Oude Pekela 
3.7.1867), die Oude Pekela 6.12.1817 trouwde met Jurrien Stoffers Voogd. 
 
Achterplat en rug zitten los van boek. Het hout in het achterplat is verticaal gebarsten. 
 
Voor afgifte:                                                     8.4.1994                                             Voor ontvangst:



In Stad&Lande, jaargang 29 nummer 3, kwam ik een artikel tegen over een zendelinge uit Pekela die eind 19e 
eeuw in Congo werkzaam was. De auteur, Harrie Wiersema, was bereid om meer over haar op te zoeken en voor 
ons op te schrijven met vooral aandacht voor haar connectie met Pekela, waar haar vader Baptistenpredikant was. 
(redactie) 
 
Margo Kloekers, een 19e eeuwse zendelinge uit Pekela in Congo 
Harrie Wiersema 
 
Inleiding                                                                                                                        
“I was really happy there; everybody was kind to me, and through refining influences of Christianity there was  
nothing coarse about to hurt one’s feelings, even in the poorest cottages that I visited occasionally.”  
 
Herinneringen van Hendrina Margo Bentley (1855-1938) aan Nieuwe Pekela die ze kort voor haar overlijden in 1938 
opschreef. Margo Bentley, geboren Kloekers, schreef in haar ongepubliceerde autobiografie over haar jeugdjaren 
in Nieuwe Pekela omstreeks de jaren 1870. Later bezocht ze met haar man, de in die tijd bekende zendeling  
William Holman Bentley, regelmatig haar vader Hendrikus Zwartinus Kloekers in Pekela, die als dominee de eerste 
baptistengemeente van Nederland in de Veenkoloniën had opgezet. Ook na het overlijden van haar vader in 1893 
en haar man in 1905 bleef Margo tot in de jaren dertig van de vorige eeuw Pekela regelmatig bezoeken. 
 
Deze drie personen hebben in de geschiedenis van het baptisme een grote rol gespeeld. Hoewel de rol van vader 
Kloekers voor het baptisme in de Veenkoloniën onderkend wordt, is zijn rol als pionier voor het baptisme in China 
nog onderbelicht. Hij was de eerste missionaris die voor de Baptist Missionary Society in China ging werken. Zijn 
schoonzoon, William Holman Bentley, was de eerste Europeaan die vanuit Stanley Pool (Congo) de Afrikaanse 
westkust wist te bereiken. Zijn naam is in bijna alle publicaties over de West-Afrikaanse geschiedenis terug te  
vinden. Margo wordt beschouwd als de eerste Europese vrouw die voet zette in de binnenlanden van Congo.  
Ondanks de moeilijke omstandigheden in Congo bracht Margo kort daarop een gezonde zoon, Henry, ter wereld. 
Later zou nog een dochter Jane volgen. Haar rol in Afrika is, gelijk haar vaders rol in China, onderbelicht. De laatste 
jaren wordt er meer wetenschappelijke belangstelling getoond voor haar zendings-werk en taalstudie. 
 
China
Vader Kloekers was namens het Nederlandsch Zendeling Genootschap naar China gestuurd. Margo werd op 8 mei 
1855 te Shanghai geboren. In 1858 overleed haar moeder Annichje Louman. Vader Kloekers was niet in staat om 
voor de kleine Margo te zorgen en bracht haar onder bij de Amerikaanse zendeling Elijah Bridgman en zijn vrouw. 
Margo kreeg naast veel liefde, een gelovige opvoeding en wilde net als haar vader zendelinge worden. Vader Kloe-
kers kwam in conflict met het Nederlandsch Zendeling Genootschap omdat hij vanwege een geloofskwestie con-
tact had gezocht met Amerikaanse baptisten in China. Zijn toelage werd stopgezet en hij moest noodgedwongen 
in 1859 naar Nederland terugkeren. Margo werd ondergebracht bij haar tante Weijs in Zwolle.                                       
 

De hervormde Kloekers wilde zich bij de baptisten aansluiten, maar er was 
nog geen baptistenkerk in Nederland. Door zijn contacten in China met de 
Amerikaanse baptisten wilde Kloekers afreizen naar Amerika om daar zijn 
diensten aan te bieden en terug te keren naar China voor missiewerk. In 
Engeland maakte Kloekers een tussenstop waarbij hij in contact kwam met 
de Baptist Missionary Society (BMS), die graag gebruik wilde maken van 
zijn ervaringen in China en hem uitzenden. Hij accepteerde hun aanbod en 
begon aan een rondreis door Engeland om fondsen te verwerven voor de 
missie naar China. Op deze rondreis leerde Kloekers zijn tweede vrouw ken-
nen, miss Emily Page Winterbotham, met wie hij in 1860 naar China vertrok. 
In China sloeg wederom het noodlot toe voor Kloekers, zijn vrouw Emily 
overleed na 13 maand huwelijk bij de geboorte van dochter Emily. Emily 
Kloekers zou slechts 1 jaar en zeven maanden worden. Ze was na het over-

lijden van haar moeder, net als haar zus Margo, ondergebracht bij de familie Bridgman. Na de dood van Emily 
stortte Kloekers zich op zijn werk als missionaris en verliet Shanghai om op het platteland te gaan werken.  

Predikant H.Z. Kloekers, rond 1855



Het missiewerk was niet zonder gevaar door rondtrekkende bandieten, die het gebied onveilig maakten.                             
Kloekers was in zijn werk eigengereid en kreeg het meerdere malen aan de stok met de Chinese gewoontes.  
Desondanks was hij één van de eerste protestantse missionarissen die zich aanpaste aan de Chinese cultuur door 
het dragen van Chinese kleding. Wederom kreeg Kloekers een conflict omtrent zijn geloofsovertuiging en de  
leiding van de BMS beëindigde de samenwerking in 1865. Kloekers keerde terug naar Nederland en zou zich als 
dominee van de baptistengemeente eerst in Stadskanaal en later in Pekela vestigen. 
 
Stadskanaal          
Margo had na het vertrek van haar vader naar China een deel van haar jeugd doorgebracht bij de familie van haar 
stiefmoeder in Engeland. Haar Engelse ‘familie’ de Winterbothams behoorde tot de bevoorrechte welgestelde 
klasse. Onder deze familieleden waren onder andere bankiers en parlementsleden. Een vriendin van haar stief-
moeder, mevrouw Fletcher, gaf Margo een goede individuele opleiding, waarbij ze in haar vrije tijd veel tijd be-
steedde aan muziek en zang. Nadat haar vader zijn plekje had gevonden in Nederland keerde Margo weer terug 
naar haar tante in Zwolle. Tijdens een vakantie met haar vader naar het noorden van Nederland verbleven ze op 
een boerderij van baptistenvrienden te Gasselternijveen, de bakermat van het baptisme in Nederland. Kloekers 
werd gevraagd om voorganger te worden. Hier ontmoette Kloekers zijn derde vrouw met wie hij op 23 september 
1870 trouwde. Karsiena Hoving Wichers was de weduwe van dominee Elias Johannes Feisser. Margo had wederom 
een nieuw tehuis met twee broers en twee zusters. Ze genoot van het leven op het platteland: the free and happy 
country life in the homes of these simple but intelligent (thoughtful) and prosperous farmers.  
 
In Stadskanaal begon Kloekers met het opzetten van de eerste Baptistengemeente in Nederland. Voor deze  
gemeente werd de baptistenkerk aan de Handelsstraat gebouwd. In  het laatste kwart van de negentiende eeuw 
schoten in de Veenkoloniën meerdere ‘alternatieve’, dat wil zeggen: losser van een groter kerkelijk verband opere-
rende geloofs-gemeenschappen wortel. Onder deze groepen kregen de baptisten van Kloekers de meeste aan-
hang. Nergens in Nederland was hun aandeel in de bevolking zo groot als in de veenkoloniën van Groningen en 
Drenthe. 
 
Pekela  
Haar tweede stiefmoeder in Nieuw Pekela omschreef ze als een eenvoudige vrouw, die geen geld over de balk 
gooide. Ze was wijs en godvruchtig, waardoor ze vertrouwd, geëerd en gerespecteerd werd door iedereen die haar 
kende. Haar zuinigheid kwam van de periode dat haar man, dominee Johannes Feisser, uit de hervormde kerk 
werd gezet, en daarmee ook hun huis bij de kerk. Het waren zware tijden voor de familie Feisser waarbij al het geld 
nodig was om de kinderen te voeden en te kleden. Ook nadat de omstandigheden verbeterden hield ze vast aan 
een zuinig en hardwerkend leven. Het geloof was belangrijk in de omgeving van Margot. Een vriendin van haar 
probeerde haar te overtuigen om zich te laten dopen, waarmee ze zou aangeven een ware gelovige te zijn. Maar 
Margo twijfelde nog aan zichzelf of ze er wel klaar voor was. Ze was naar eigen zeggen nog steeds een zondaar. 
Totdat Jacoba Feisser, de oudste van haar twee stiefzusters, haar in november 1870 toevertrouwde dat ze zich zou 
laten dopen. Op 11 december 1870 liet ze zich met haar stiefzusje Jacoba in het kanaal dopen. Het was volgens 
Margo stervenskoud en er moest eerst een gat in het ijs gehakt worden. Nadien moesten Margo en haar vader een 
tijdje lijdzaam pesterijen ondergaan van jongens in de buurt en op school voor het ‘publiekelijk baden’. Ze woon-
den op een boerderij langs het kanaal waar veel verkeer langskwam zowel op de weg als over het kanaal. Als het 
kanaal bevroren was ging Kloekers op de schaats naar de kerk en de gebedsbijeenkomsten. Voor het bezoeken 
van vrienden gebruikten de Feissers de schaats tijdens de  winters. De winter van 1870 was streng, waardoor het 
kanaal zeven weken lang bevroren was. Om niet alleen thuis te blijven zitten leerde haar stiefbroer Jan Margo de 
kunst van het schaatsen. Margo was dol op dieren en op de boerderij waren paarden, koeien, schapen en kippen. 
Ze bood zichzelf altijd aan om eten naar de landarbeiders te brengen die aan het oogsten waren. Op haar weg 
kwam ze dan de paarden en koeien tegen die altijd om aandacht vroegen. Ze genoot hier zeer van, terwijl ze in  
Engeland bang voor dieren was: “Here in England I am afraid to meet cattle or go through a field where there are 
any. I suppose the different treatment they get here partly accounts for their nervousness. Here they are shouted 
at by their attendants, and roughly spoken to and driven along with sticks; in Holland they are generally spoken to 
kindly and will follow or come when called. No wiser farmer would ever allow anyone under his control, to startle 
them by rushing past them unexpectedly, or shouting in the cow-house. I suppose there are inconsiderate men in 
every country, but I quote my experience to show that cows can become as docile and understanding as dogs, if 
gently handled and no sticks are used.” 
 
 
 



De jaren 1871-1873 beschreef ze als gemoedelijk, er gebeurde niet veel maar iedereen op het platteland was al te-
vreden met het wisselen van de jaargetijden. Er was geen tijd voor verveling doordat ze altijd op bezoek gingen bij 
vrienden, met paard en wagen, dan wel op de schaats in de winters. Ze bezochten bijeenkomsten voor de jeugdaf-
delingen van de kerk en doordeweeks gebedsbijeenkomsten in grote woonkamers die beschikbaar waren gesteld 
door de welgestelde boeren.  
 
Huwelijksaanzoeken
Op haar achttiende kreeg Margo de eerste huwelijksaanzoeken van jongens uit Pekela. Ze werden stuk voor stuk 
afgewezen door Margo. Twee van haar aanbidders zouden later respectievelijk de grootste landbezitter rond Pe-
kela worden en een burgemeester van een behoorlijk grote plaats. Vader zag de vele aanzoeken met lede ogen aan 
en zorgde met veel gekunstel er voor dat Margo naar haar ‘familie’ in Engeland ging. Kloekers had om de een of 
andere reden het idee opgevat dat Margo haar leven niet op een boerderij zou slijten.  
 
Vanuit Engeland bezocht ze Pekela en Zwolle in de zomervakanties. Ze kreeg nog meer aanzoeken en dit begon 
haar blijkbaar behoorlijk te irriteren : “In my youthful pride I thought that a lady who had travelled [in 1881 had ze 
een reis door Italië gemaakt] much and could speak several languages was superior to a Dutchman of the peasant 
class who did not even know that England was an island!” Het was stom van haar, schreef ze later, ze had zich 
meer moeten verdiepen in de Nederlanders, maar ook beseffen dat je iedereen in zijn waarde moest laten. 
 
In 1882 kwam ze terug naar Pekela en werd direct overvallen door een nieuwe aanbidder, dominee Horn. Joh. 
Horn, een begenadigd spreker, en Kloekers organiseerden bijeenkomsten over matiging van alcohol en avond-
diensten. Na een week van bijeenkomsten vroeg Horn aan Kloekers toestemming om met Margo te trouwen. Margo 
had bij haar eerste ontmoeting met Horn al direct het gevoel dat ze ‘nooit’ met deze man zou trouwen. Horn bleef 
volharden en deed nog meerdere pogingen, zelfs toen Margo in Den Haag studeerde en werkte als docent Engels. 
Ze besloot haar muzikale talenten verder te ontplooien en vertrok voor vier maanden naar Dresden voor zangles 
aan het conservatorium. Margo had de intentie om “Kirchensängerin” te worden. Echter, haar vader had zijn be-
denkingen over haar wens om op de planken te gaan staan. Ze wilde niet ongehoorzaam zijn aan haar vader en 
besloot om terug te keren naar Pekela, nadat ze eerst een rondreis door Duitsland maakte. Onderweg kreeg ze be-
richt dat het slecht ging met haar groot-vader in Zwolle. In plaats van naar Pekela terug te keren bleef ze in Zwolle 
om haar tante (“auntie”) Weijss te helpen met het verzorgen van haar grootvader. Na korte tijd overleed haar 
grootvader. Margo bleef langer in Zwolle om tijd door te brengen met haar jeugdvrienden en familie. Hoewel ze 
haar zangcarrière in Dresden op verzoek van haar vader had onderbroken, meldde ze zich toch weer aan voor een 
conservatorium, ditmaal in Den Haag. Om haar inkomen aan te vullen studeerde ze ook Engelse literatuur waar-
mee ze als docent Engels aan de slag kon. Op 7 juni 1883 behaalde ze haar diploma Engels en werd haar een goede 
baan aangeboden. Margo weigerde het aanbod omdat mevrouw Fletcher, die haar had opgevoed in Engeland, 
haar om hulp had gevraagd om als docent op haar school in te vallen. Dit kon ze gevoelsmatig niet weigeren.  
 

Engeland
Haar wens was nog steeds, om net als haar vader, als missiona-
ris naar China te gaan. Ze wilde dit proberen via de Baptist Mis-
sionary Society. Echter, de BMS stuurde in die tijd geen 
ongetrouwde vrouwen als missionarissen naar Azië. Ze zou nog 
een tijd bij haar familie in Engeland doorbrengen voordat ze 
weer naar Nederland vertrok. Op een nieuwjaarsfeestje van 1885 
kwam ze naast de zendeling William Holman Bentley te zitten. 
Holman Bentley was als missionaris zojuist uit Congo terugge-
keerd. Op zijn terugreis naar Engeland kreeg hij de gedachte dat 
een vrouw voor hem een geweldige steun zou zijn. Naast het 
verspreiden van het woord deed Holman Bentley onderzoek naar 
de gesproken taal in Congo om de bijbel te kunnen vertalen in 
het Kikongo. Het uiteindelijke resultaat van de vertaling werd na 
zijn overlijden in 1905 afgemaakt door Margo. Deze vertaling 
wordt tegenwoordig nog gebruikt in Congo.                 William H. Bentley en Margo Kloekers (1885?)  

(Minutes BMS)



Er was volgens Margo niet direct een klik, maar een tijdje later ontmoetten ze elkaar weer en toen zal er toch een 
vonkje overgesprongen zijn. Holman Bentley liet er geen gras over groeien en gaf ook duidelijk aan dat hij een 
vrouw als hulp nodig had. Het zendingswerk zou op de eerste plaats komen, de vrouw op de tweede. Naast het 
werk als zendelingsvrouw zou Margo van onschatbare waarde zijn voor het vertalen van de Bijbel in het Kikongo. 
Voordat ze in september 1885 te Londen trouwden bezochten ze samen haar familie en vrienden in Nieuwe  
Pekela. Margo schreef in haar boek over Bentley en Nieuwe Pekela: “We spent a truly happy fortnight in Holland, in 
August, where I had the pleasure of introducing him to my relations and friends, and were married the last week 
of September. …”  Bentley was onder de in-
druk van het leven in het hoge noorden en 
nam verschillende foto’s in Nieuwe Pekela, 
welke hij als souvenir aan bekenden gaf.  
Eén foto liet twee postbodes zien die met  
een hondenkar de post bezorgden op de 
route: Assen, Gasselte, de twee Pekela’s,  
Winschoten en weer terug. De postbodes  
begonnen hun route om 5 in de ochtend en 
kwamen dan normaal gesproken rond 11 
uur in Winschoten aan. Margo zeurde net zo 
lang door totdat ze een ritje met de hon-
denkar mocht maken.    
 
Afrika
Met tussenpozen verbleef Margo tussen 1886 en 1904 in Congo. Zij is helaas slechts een voetnoot in de geschiede-
nis van Congo als zijnde de vrouw van William Holman Bentley. Wanneer je de index van een boek over de geschie-

denis van Afrika en met name Congo bekijkt zul je bijna altijd de naam Holman Bentley 
tegenkomen. Margo wordt af en toe zijdelings genoemd ondanks het feit dat ze een be-
langrijke bijdrage heeft geleverd aan het wetenschappelijk (taal) onderzoek en zendings-
werk van Holman Bentley in Congo. Ze was direct en indirect betrokken bij belangrijke 
historische gebeurtenissen en personen als bijvoorbeeld H.M. Stanley op weg naar de 
Soedan in 1887 voor de ontzetting van Emin Pasha; Tipu Tip, de beruchte slavenhandelaar 
in de Congo; Alain Marchand op weg naar Fashoda in 1898; de beroemde Ierse schrijver 
Roger Casement, die een aantal maanden met haar heeft gewerkt in 1888 en nadien met 
de Holmans in contact zou blijven; de directeur van de NAHV in Congo, Anton Greshoff; de 
bekende zendeling George Grenfell; helaas niet ontmoet, maar wel genoemd in ‘Congo 
Diary’ van Joseph Conrad, de schrijver van het beroemdste boek over Congo, ‘Heart of  
Darkness”. Haar stiefzuster Jacoba volgde Margo in de jaren negentig. Zij trouwde op  
12 oktober 1897 met de zendeling John Bell. In Congo werkte ze op dezelfde missiepost als 

Margo en had daar de zorg voor de zieken. Zij overleed in 1901 en werd  
begraven op de missiepost Wathen.     

Aankondiging huwelijk (toestemming Angus Library

Postbodes Nwe Pekela, jaartal? tegenover E 111 (toestemming Angus Library)

Margo rond 1905  
(uit haar boek over  
William H. Bentley)



Bezoeken aan Pekela  
In de tijd dat Margo in Congo was ging ze tijdens haar verloven naar Nieuwe 
Pekela. Zo ook in 1892, welk bezoek ze in de biografie over haar man  
beschreef: “In june [1892] we crossed over to Holland to see my relations, 
and, as Holman felt that he would be able to work with less interruption on 
the Continent than in London, we took our little Henry and Nlemvo with us.” 
Nlemvo was de steun en toeverlaat van Holman Bentley en de eerste  
bekeerde protestant in Congo. Tijdens dit bezoek hielden ze een lezing over 
de werkzaamheden in de Congo in de baptistenkerk te Nieuwe Pekela.  
Holman Bentley vertelde, in het Engels, over de geschiedenis van het mis-
siewerk vanaf 1878, waar hij toen al bij betrokken was, en de vertaling van 
het Nieuwe Testament in het Kikongo. Margo vertaalde zijn verhaal voor het 
publiek. Op een tweede lezing was er meer aandacht voor de leefwijze,  
gewoonten, voeding e.d. van de bevolking in Congo. Nlemvo verscheen in 
traditionele kleding om het verhaal op te luisteren. Nlemvo vertelde enthou-
siast over het evangelie. Er werden een aantal attributen tentoongesteld om  
de bekwaamheid van de Congoleze bevolking aan te geven, rekening hou- 
dend met  ‘de trap van ontwikkeling waarop zij staan in aanmerking geno-
men’, aldus de Veendammer Courant. Ter afsluiting bespeelde Nlemvo een snaarinstrument en begeleidde hij 
Margo bij het zingen van Congoleze liederen.   
 
Op 10 oktober 1893 overleed vader Kloekers op 65-jarige leeftijd. Holman Bentley leidde de uitvaart voor de in grote 
getale opgekomen familie, vrienden en bekenden. Na hun terugkeer in 1904 uit de Congo overleed haar man in 
december 1905, waarschijnlijk aan de gevolgen van een tropische ziekte opgelopen in Congo. Margo bleef in Enge-
land wonen, maar Pekela en Zwolle werden door de jaren heen regelmatig bezocht. Omgekeerd bleef men in  
Pekela ook betrokken bij Margo toen in de Veendammer Courant een bericht werd gepubliceerd over haar zoon 
Henry die als passagier op het schip “Lusithania”, dat in 1915 door een Duitse onderzeeër werd getorpedeerd.  
Gelukkig bleek hij later bij de overlevenden te behoren. Begin jaren twintig was Margo behulpzaam bij de eerste 
Nederlandse uitzending naar Congo in de naam van Geertruida Reiling uit Gasselternijveen. Nog op hoge leeftijd 
gaf ze in de jaren dertig, samen met haar zoon Henry, lezingen over het missiewerk in Congo. Op 28 december 
1938 overleed Margo Bentley - Kloekers op 83-jarige leeftijd te Eastbourne Sussex in Engeland.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“the Little White Baby” met Nlemvo (waarschijnlijk), Margo, 
Henry en Holman Bentley. Uit het boek Hendrina Margo 
Bentley, W. Holman Bentley, the Life and Labours of a Congo 
Pioneer (London, 1907) p. 209. Tekening J. Finnemore. 

Bron: groningersindecongo.jouwweb.nl

M.D. Nlemvo, persoonlijk assistent van 
echtpaar Bentley-Kloekers



 Vroegere Talmaschool 
kweekvijver van vaklieden 
 
De vroegere Christelijke Talmaschool voor lager technisch onderwijs te Nieuwe Pekela heeft vele honderden  
vaklieden voortgebracht. Dat is nog steeds de mening van tal van regionale ondernemers die destijds leerlin-
gen met een diploma in hun bedrijven opnamen. De zelfstandig opererende school bestond ruim 30 jaar en 
werd in 1993 in gefuseerde vorm voortgezet in Stadskanaal.  
 
Door Albert Leutscher en Tammo Tillema 
 
NIEUWE PEKELA 
In 2021 was het 60 jaar geleden dat de voormalige LTS in Nieuwe Pekela geopend werd. In deze bijdrage doen twee 
oud-docenten verslag van de totstandkoming en de betekenis van deze school voor de regio.(redactie) 
Het initiatief tot de stichting van de Talmaschool lag destijds voornamelijk bij de besturen van de lokale en regio-
nale christelijke basisscholen. Ze zagen hun leerlingen die kozen voor een technische opleiding op 12/13-jarige 
leeftijd vertrekken naar plaatsen als Veendam en Winschoten. Daar was al enige jaren openbaar lager technisch 
onderwijs gevestigd. Het was Harm Heijes, voorzitter van de Groen van Prinstererschool te Nieuwe Pekela, die eind 
50’er jaren van de vorige eeuw de eerste stappen zette. Toen hij vernam dat de toenmalige Pekelder burgemeester 
Boekhoven het initiatief toejuichte en ook christelijke basisscholen in Alteveer, Oude Pekela, Onstwedde en Stads-
kanaal positief reageerden, werden de plannen serieus. Er werd een voorlopig bestuur gevormd dat de nieuwe  
onderwijsinstelling gestalte gaf. Uiteindelijk werd na goedkeuring van onder anderen de inspectie voor het nijver- 
heidsonderwijs van het ministerie van onderwijs toestemming verkregen om de school te realiseren. Het eerste  
officiële bestuur werd gevormd door voorzitter G. Blanken, in het dagelijks leven bakker, secretaris en kandidaat-
notaris mr. J. Wijnstra, penningmeester H. Schrik, boekhouder bij de wijnfabriek Nieboer, vice-voorzitter H. Hulze-
bos, directeur van meubelfabriek Hulmefa, H. Gelling, medewerker van machinefabriek Drenth, onderhouds- 
monteur P. van Lange en H. Lubbers, ambtenaar van de gemeente Nieuwe Pekela. 
 
TALMA   
Begonnen werd op 1 september 1959 met maar liefst 66 leerlingen. Bijna de helft (29) was afkomstig uit Onst-
wedde. Eerste directeur was J. Westerholt uit Ede, waar hij ook al een christelijke lts leidde. Docenten van het  
eerste uur waren T. Kikkert (timmeren/handvaardigheid), R. Boers (AVO), T. Bakker die de gymlessen voor zijn re-
kening nam en W. Ottjes die drie maanden na de start docent Boers afloste. Het stichtingsbestuur dat een viertal 
jaren aan de realisering van de school had gewerkt, koos voor de naam Talma, dominee en politicus halverwege de 
19e eeuw, die tijdens zijn actieve loopbaan veel had betekend voor de vaderlandse nijverheid en handel als ook 
voor de christelijke vakbeweging. De voorganger/minister was verder zeer sociaal ingesteld.  
 
Het eerste onderkomen van de Talma-
school was het leeggekomen kleuterver-
blijf van de Groen van Prinstererschool in 
de directe nabijheid van de huidige ge-
reformeerde kerk. Het gebouwtje had 
twee lokalen. Een ruimte voor de theore-
tische vakken én een praktijklokaal. Ma-
chines ontbraken nog en ook toiletten 
waren niet aanwezig. Rond de kerk 
waren hiervoor echter bomen genoeg. 
Dit tot vreugde van de leerlingen en de 
docenten, doch tot grote ergernis van de 
toenmalige koster Wiekens. In genoemd 
jaar werd spoedig duidelijk dat een geheel nieuw gebouw in 1960 voor een deel in gebruik kon worden genomen. 
Het algemeen bestuur, dat destijds uit maar liefst 33 personen bestond en een keer of vier per jaar vergaderde, 
toonde zich met het eerste grote aantal leerlingen en met de goede vooruitzichten uitermate verheugd. 

In het middelste gebouwtje achter de lantaarnpaal begonnen de eerste  
leerlingen in 1959 hun technische opleiding



NIEUWBOUW 
In september 1960 kwam het eerste deel van de nieuwe school gereed. Daarbij ging het om de praktijklokalen.  
Gekozen was voor een locatie in Nieuwe Pekela op behoorlijke afstand van de toenmalige nieuwbouw, tegenover 
de huidige Dennenlaan, te midden van weilanden. Het bedrijf dat de bouw had gerealiseerd was de NV Nomden en 
Groen uit Winschoten. Daarvoor had architectenbureau Tijen Boom Posno het ontwerp op papier gezet. De firma 
Brust uit Emmen was verantwoordelijk voor al het elektrisch en het bedrijf Minholts uit Stadskanaal legde de ver-
warming aan. De smederij als ook de las- en afzuiginstallaties werden geplaatst door de firma Kok uit Den Dolder. 
Totale bouwkosten:  930 duizend gulden. Meldden in het eerste schooljaar 66 leerlingen zich aan, in het tweede 
jaar schreven 73 nieuwe scholieren zich in. Het bestuur zag in dat jaar echter alsnog 12 en 13-jarigen naar Veen-
dam en Winschoten vertrekken. Hier konden ze namelijk automonteur en elektricien worden. Daarom werd gepro-
beerd om ook in Pekela die richtingen te kunnen aanbieden. De voeding met eigen leerlingen naar beide vakken 
was echter te gering, waardoor deze plannen niet konden doorgaan. De aanvraag voor een avondschool, voor au-
togeen en elektrisch lassen ging aanvankelijk ook niet door. Daarvoor moest de nieuwe school nog groeien. Van-
wege de sterke industrialisatie in de regio was er wel grote vraag naar lassers, doch de verantwoordelijke 
instanties waren van mening dat de nieuwe school eerst verder moest uitrollen. 
 
De personele bezetting van Talma in 1960 was als volgt: directeur J. Westerholt, docenten metaalbewerking D. van 
der Zee en B. Fokke, houtbewerking T. Kikkert, AVO G. de Vries, W.J. Ottjes en J. Fokke-Hamminga, administratie 
H. de Groot, die in genoemd jaar werd opgevolgd door Henk Hummel, conciërge S. Taai en de werksters B. Bos-
Jager en S. Kijf-Kok. In totaal 129 leerlingen verdeeld over drie eerste en drie tweede klassen. Ze kwamen uit ach-
tereenvolgens Nieuwe Pekela (45), Oude Pekela (12), Alteveer (15), Onstwedde (25), Westerlee (6), Meeden (1), 
Veendam (3), Wildervank (6), Stadskanaal (6), Vlagtwedde (6), Nieuwe Buinen (3) en 1 leerling uit Drouwener-
mond.  
 
In 1960 kon afscheid worden genomen van het noodgebouw naast de Van Prinstererschool. Middels aanpassingen 
in de nieuwe praktijkruimtes konden door het aanbrengen van verplaatsbare wanden de benodigde theorielokalen 
en een ruimte voor technisch tekenen worden gecreëerd. Ook werd in de nieuwe technische school voor alle loka-
len de noodzakelijke inventaris aangeschaft. Genoemd jaar werd verder gemarkeerd met afwisselend een verdrie-
tige gebeurtenis en feestelijke omstandigheden. Een leerling uit de eerste klas kwam bij een verkeersongeluk om 
het leven en er werd door de school deelgenomen aan een bevrijdingsoptocht. Tevens stonden dat jaar excursies 
op het schoolprogramma; onder anderen naar de toenmalige fabrieken Oost-Groningen (machines) en Hulmefa 
(meubelen). 
 
OFFICIËLE OPENING 
Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden werd de nieuwe Talmaschool op vrijdag 27 oktober 1961 officieel ge-
opend. Voor de plechtige handeling was oud-inspecteur van het noordelijk nijverheidsonderwijs G. van Waege-
ningh uitgenodigd. Onder grote belangstelling werd het gebouw in gebruik genomen. De feestelijke stemming bij 
met name het toenmalige bestuur sloeg een tijdje later om in teleurstelling. Voor het nieuwe leerjaar was gere-
kend op een toename van het aantal leerlingen. Het omgekeerde gebeurde echter. Door vertraging van de bouw 
kozen minder leerlingen voor Pekel. Nogal wat ouders waren wat Talma betreft ietwat onzeker geworden. Het aan-
tal aanmeldingen liep in dat tweede jaar dan ook terug met maar liefst 20 procent. Van 73 in 1960 tot ‘slechts’ 53 
een jaar later. Om echter ook in de buitendorpen ouders attent te maken op de nieuwe Talmaschool besloot de lei-
ding om vrijkomende stoelen in het bestuur te laten innemen door personen uit bijvoorbeeld Onstwedde, Stadska-
naal, Meeden en/of Winschoten. Verder werd in dit kader nogmaals een poging ondernomen om zo snel mogelijk 
de vakrichtingen auto- en elektrotechniek te kunnen aanbieden. Doch daarvoor waren nog te weinig scholieren 
ingeschreven om die klassen goed te kunnen vullen. Van de regionale industrie kwam het verzoek om bij Talma 
een parttime cursus metaalbewerking op te zetten. De onderwijsinspectie ondersteunde deze plannen. Een ver-
zoek om tevens een deelcursus leerbewerking te stichten ging niet door. 
Eind december 1961 telde de nieuwe school naast de directie, 12 leraren, drie werksters, een conciërge, een admi-
nistrateur en 163 leerlingen, die waren verdeeld over drie leerjaren. In klas 1 zaten 51 scholieren, in klas 2 waren 
dat er 64 en in de 3e klas was dat aantal 48. Uit de buitendorpen kwam maar liefst 107 leerlingen, afkomstig uit 15 
plaatsen. In genoemd jaar kende de school nog steeds twee vakrichtingen: hout- en metaalbewerking. Verder 
werd het algemeen vormend onderwijs (AVO) door bestuur en personeel van groot belang geacht. Door het grote 
aantal buitenleerlingen bevestigde Talma zonder twijfel zijn functie als (christelijke) streekschool.  



CHRISTELIJKE KENMERKEN 
Dat bij Talma duidelijk sprake 
was van christelijk onderwijs 
kenmerkte zich door een 
aantal aspecten; elke maan-
dagmorgen werd in de kan-
tine/aula van de school 
begonnen met een weekope-
ning. Alle leerlingen, docen-
ten en het overige personeel 
verzamelden zich in deze 
ruimte waar de leraren bij 
toerbeurt een gedeelte uit de 
bijbel voorlazen, een kleine 
overdenking hielden en een 
gebed uitspraken. Op vrij-
dagmiddag werd de lesweek 
op dezelfde wijze afgesloten. 
Door de week werd bij aan-
vang van het eerste lesuur 
met gebed begonnen en 
werd in de middagpauze gezamenlijk in de kantine gegeten. De meegebrachte boterhammen werden vanaf een 
bord en met mes en vork verorberd. Voor en na het eten waren er stiltemomenten en de dienstdoende docent las 
aan het einde van de maaltijd een gedeelte voor uit een dagboek. Verder was elke leerling minstens één lesuur per 
week aanwezig bij de lessen godsdienst die aanvankelijk door predikanten uit de regio werden verzorgd. Voorts 
waren er natuurlijk de jaarlijkse paas- en kerstwijdingen in de kantine of in een plaatselijke kerk. De liturgieën die 
hierbij werden gehanteerd, werden in de eerste jaren van de nieuwe school samengesteld door adjunct-directeur 
Wessel Ottjes. In latere jaren door avo-docent Albert Leutscher. De christelijke identiteit werd samengevat door 
het wandkunstwerk in de centrale hal. De bronzen letters vormden tezamen: ‘Gij hebt ze alle met wijsheid  
gemaakt’ (psalm. 104:24).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een examenklas in de jaren ‘60 met rechts vóór docent metaal bewerken en mentor Riemer de 
Boer. Links achter met bril docent natuur- en wiskunde Henk Boutsma

Bijbel met handtekeningen van alle toenmalige docenten en medewerkers, in 2019 aan museum Kapiteinshuis geschonken door mevrouw Ottjes.



STEEDS MEER LEERLINGEN  
In de jaren die volgden kreeg 
de school steeds meer leer-
lingen. De groei had een 
drietal oorzaken. De komst 
van een ito-opleiding, het 
mogen starten met een oplei-
ding installatietechniek en 
een fusie. Het bestuur had 
gemerkt dat leerlingen die 
moeite hadden met het lager 
onderwijs, maar wel handig 
waren met hun handen, 

eveneens uitstekende kansen hadden op de Talmaschool. Met meer praktisch georiënteerde lessen en in kleinere 
klassen zouden deze leerlingen eveneens in staat zijn om een diploma te halen om vervolgens prima bij een baas 
te kunnen werken. Bijvoorbeeld als metselaar, als lasser of als (technisch) medewerker op een regionale fabriek. 
De nieuwe richting installatietechniek zorgde bij de start al voor een volle klas. De fusie met Moraine in 1984, de 
christelijke huishoudschool in Alteveer, waardoor tevens nijverheidsonderwijs werd binnengehaald, bracht het to-
taal aantal leerlingen, buiten het avondonderwijs om, op ruim 400. Omdat het aantal lokalen vervolgens niet meer 
toereikend was, vonden er voortdurend verbouwingen plaats. Zo werden achter het hoofdgebouw in 1974 maar 
liefst drie noodruimtes bijgebouwd. Twee theorielokalen en een grote ruimte waar getimmerd en gemetseld kon 
worden. 
 
JUBILEUM    
In oktober 1984 werd op feestelijke wijze 
het 25-jarig jubileum herdacht. De twee-
ënhalve decennia technisch onderwijs 
werden gevierd met een wijding onder 
leiding van de toenmalige, landelijk be-
kende dominee Sipke van der Land, met 
een reünie die massaal werd bezocht, 
met een gezamenlijke maaltijd en met 
een feestelijke avond die grotendeels 
door de leerlingen werd verzorgd.  
Uitgenodigd waren ook de oud-directeu-
ren Westerholt, Klaver en Kant.  
 
ACTIEVE SCHOOL   
De Talmaschool kende naast het reguliere onderwijs tal van randactiviteiten. Zo was er een eigen drumband, een 
foto- en damclub, een schoolkrant, een toneelgroep en er werd veel aan sport gedaan. Enthousiast keken met 
name de sportieve leerlingen uit naar de jaarlijkse regionale sportdagen in Groningen, Veendam, Uithuizen en  
bijvoorbeeld Winschoten. Meestal werden hier de voetbal-, handbal- en basketbalteams van Talma kampioen.  
Ook populair waren de AEL-projecten in het midden van de jaren ‘80. Arbeids Ervarend Leren, waarbij de derde 
klassers op stage gingen bij bedrijven en instellingen in de regio. Zeker drie keer per schooljaar gingen meerdere 
klassen op excursie naar fabrieken en andere technische bezienswaardigheden. Ook was er middels bezoeken 
aan theaters en schoolconcerten in de eigen aula aandacht voor cultuur. Informatie en voorlichting door politie  
en brandweer op het gebied van brommers en vuurwerk behoorden eveneens tot het lesprogramma, evenals  
informatieve bezoeken zoals bijvoorbeeld defensie, politie en het arbeidsbureau.  
De laatste schooldag voor de examenleerlingen verliep jaarlijks zeer spectaculair. In de morgenuren werden de 
docenten ontvoerd, meestal naar een café, waarna ze lopend terug moesten naar school. ’s Middags voetbalden 
genoemde jongens tegen een team van leraren. Afgesloten werd met een gezamenlijke maaltijd. Het avondonder-
wijs, dat vele jaren in met name de laslokalen werd verzorgd, stond goed bekend bij de regionale industrie.  
Soms waren er op één avond drie groepen leerlingen. Praktisch iedereen behaalde aan het eind van een cursus 
een diploma. 
 

De vroegere Talmaschool zoals de bevolking van Nieuwe Pekela en de oud-leerlingen zich zullen herin-
neren. De boom rechts op de foto, een cypres geplant in 1961, staat in 2021 nog altijd fier overeind.

De examenklas bouwkunde in 1988 met docent en mentor Cor Vredeveld



NAAR STADSKANAAL     
Na de top met zo’n 450 leerlingen in het 
midden van de jaren ‘80 begonnen de 
aanmeldingen in de tijd daarna in het 
gehele voorbereidend beroepsonderwijs 
(vbo) te dalen. Ook bij Talma. Directie en 
bestuur, die deze trend destijds nauw-
keurig hadden gevolgd, waren derhalve 
enkele jaren eerder al gesprekken aange-
gaan met de christelijke mavo in Onst-
wedde en met de christelijke 
huishoudschool Prinses Wilhelmina in 
Stadskanaal om zo mogelijk te fuseren. 
Genoemde mavo haakte uiteindelijk af, 
doch Wilhelmina en enkele jaren later ook de openbare lts van Musselkanaal in respectievelijk 1986 en 1990  
haakten aan.  
 
Nadat de naam Talma in eerste instantie was veranderd in Scholengemeenschap ’t Kienholt, werd vervolgens de 
naam Semsmarken op de schoolgevels geschilderd. Door de samenvoeging met Musselkanaal kon de gefuseerde 
school namelijk zijn christelijke identiteit niet langer behouden en moest daarom voortaan worden uitgegaan van 
het begrip samenwerkingsschool. In 1993 volgden nog de mavo/havo en het atheneum van het OSG te Stadska-
naal en was de monsterfusie compleet. Op dat moment was sprake van Comenius College, waarin dus ook de  
Talmaschool uit Nieuwe Pekela was opgenomen. 
 
In juli 1993 ontvingen de laatste leerlingen van Talma hun diploma. Het ging om 33 jongens van de afdeling  
metaaltechniek. De richtingen bouw- en installatietechniek waren eerder al overgeheveld naar de toen nog  
draaiende lts in Musselkanaal. Inclusief het avondonderwijs haalden op de Pekelder Talmaschool, die 33 jaar heeft 
bestaan, ruim 3300 leerlingen een diploma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOEDE NAAM    
Piet Busman, de laatste directeur van Talma, liet tijdens een afscheidsspeech weten dat de Pekelder lts wijd en 
zijd altijd een goede naam heeft gehad. ‘Waar de leerling centraal stond en waar hij of zij zich veilig en behaaglijk 
kon voelen’. En verder: ‘En waar tevens zeer veel goede en bekwame, aankomende vaklieden zijn opgeleid’. Nage-
noeg alle oud-leerlingen, voormalige ouders, personeelsmanagers alsook het regionale bedrijfsleven wisten de 
woorden van de directeur destijds te waarderen en te beamen. Feitelijk werd de Talmaschool in juli 1993 niet op-
geheven maar ging het geheel op in een grote scholengemeenschap die na eerst Comenius genoemd te zijn te-
genwoordig Ubbo Emmius heet en waar de leerlingen die een technische opleiding ambiëren op het Noorderpoort 
College in Stadskanaal terecht kunnen.  

Docent wis- en natuurkunde Henk Boutsma met zijn mentorgroep klas 4  
metaalbewerken 1985

Bovenste rij: Henk Nijborg, Arend Geerts,  
Chris de Groot, Koos Scholtens, Paul Journée, 
Thijs Perdok, Henk Thiewes, Henk Boutsma,  
Gré Huisman en Henk Hummel.  
Tweede rij: Tammo Tillema, Albert Leutscher, 
Liny Fickert, Femma Dalenoord, Johannes de 
Jonge, Wessel Ottjes, Gert Jan Elzing,  
Piet Busman, Ineke Feenstra, Durk van der Zee, 
mevr. Timmer, mevr. Frans, mevr. Meijer,  
Akke Maria Born en (Hil)Co Drent (conciërge).  
Voorste rij: Wilna Perdok, Henk Schuurman,  
Cor Vredeveld, Hannie Pepping, Simon de Vries, 
Menko Bolt, Jan Mollema, Piet Stadens, Roel Smit 
en Jack Kiewiet.  
Niet op de foto staan de personeelsleden:  
W. Goosens-Wesseldijk, H. G. Bleker-Bruining,  
M. Jonker-Westers, T. Koops-Wittermans,  
L. Swiers, H. Boersbroek-Burghart, J. Huls,  
R.J. Velema en mevr. Palts,   

Al het personeel van de Talmaschool midden ‘80er jaren



Het gebouw van Talma werd na de sluiting ontmanteld. Machines en inventaris werden verkocht of overgeheveld 
naar Musselkanaal en Stadskanaal. De leegstaande opstallen werden aan de Dienst der Domeinen overgedragen 
die een koper probeerde te vinden. Een nieuwe bewoner kwam er evenwel niet. Vandalen stichtten in juni 1996 
brand waardoor het niet meer bewoonde gebouw werd verwoest. Op het leeggekomen terrein werd rond de eeuw-
wisseling een appartementencomplex gebouwd. Wat nog herinnert aan de vroegere lts is de naam ’t Kienholt van 
de aangrenzende nieuwbouw en de eerder in dit schrijven genoemde boom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Met dank aan: 
Martha J. Ottjes - Mulder, Abel J. Wieske. Het archief van de vroegere Talmaschool is deels in het bezit van de  
auteurs Tammo Tillema en Albert Leutscher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze foto gemaakt door persfotograaf Richard Riemeijer in juli 1993 staat de laatste groep leerlingen met 
hun pas behaalde diploma. Het ging destijds om een groep leerlingen metaalbewerken en de docenten die 
toen nog (deels) in Nieuwe Pekela lesgaven.



Mijn favoriete stuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw I. Hoiting-Schreuder was 20 jaar lang  
bestuurslid van Stichting Westers. In 2021 nam ze  
afscheid en we vroegen haar naar het stuk dat haar 
het meest aanspreekt in het museum. 
 
Bij het afscheid als bestuurslid werd mij gevraagd 
wat ik het mooiste voorwerp in het Kapiteinshuis 
vind. Daar heb ik lang over moeten nadenken. De  
collectie is in die 20 jaar enorm uitgebreid met vele 
mooie en interessante voorwerpen. 
 
Eén van de mooiste dingen vind ik de zilveren room-
lepel met het scheepje op de steel, gemaakt door 
Wildrik Botjes. Ik heb veel bewondering voor het vak-
manschap van de goud- en zilversmeden uit Pekela. 
Ook het wit/blauwe theeservies op het tafeltje naast 
het kabinet in de voorkamer is mooi, Duits porselein 
met het “peterselie”motief. En verder de wereldkaart 
kapstok  en de ramen van houthandel Koerts. De 
roodkoperen rechthoekige kruik, die na een grondige 
schoonmaakbeurt (3 dagen weken in 7 liter karne-
melk; afspoelen; poetsen; nog eens 3 dagen in 7 liter 
schone karnemelk; afspoelen; poetsen) er weer aan-
vaardbaar uitziet. De pop in de poppenwagen waar-
voor ik de kleertjes heb genaaid. 
 
Maar wat me het meeste aanspreekt is het oude,  
versleten rood/zwart gestreepte vloerkleed in de 
voorkamer. Dit kleed lag in de leerkamer van de 
Doopsgezinde kerk (nu Albatros gebouw). Het kleed  

 
 
 
is gemaakt van koeienhaar en in linnenbinding ge-
weven op een breed getouw. De rechter voorkamer 
van de kosterswoning die naast de kerk stond was de 
leerkamer. Daar waren de vergaderingen van de ker-
kenraad, de zusterkring en de catechisatie. In mijn 
tienerjaren was ik daar ook van de partij. Tonnie 
Veldkamp en Rudi Boekhoven waren er bij en Kini 
Wubs, dochter van de koster. Zij trouwde later met  
De Ruyter, leraar aan de Muloschool in Nieuwe  
Pekela. We kregen godsdienstonderwijs van Da. 
(Hanneke) Zuidema (1923 - 2021) en moesten de 
boeken van het oude testament leren. Om beurten 
een naam noemen en wie dat het langste goed deed 
kreeg een blok Prijt chocolade! 
 
 

Foto: Dopper/Ugen



 Marmeren steen Clockstede   
 
Via Natuursteenbedrijf Bert Funk kregen we de eerste 
steen geschonken die op 8 november 1954 geplaatst 
werd bij bejaardencentrum Clockstede. Op de steen 
staat dat de heer Ir. J. Herwijnen (directeur van de 
Wederopbouw en de Volkshuisvesting) deze steen 
plaatste ter gelegenheid van de Wederopbouw.  
 
De officiële opening was op 21 juni 1956 door de  
Commissaris der Koningin de heer mr. W.A. Offer-
haus. Er was veel belangstelling uit de hele provincie 
voor deze noviteit: een centrum waar bejaarden  
(65+ in die tijd!) zich konden vestigen. Velen lieten 
zich al voor die leeftijd inschrijven. De gedachte was 
dat je dan van een verzorgde oude dag kon genieten.          
Bert Funk vond de steen toen hij op Doorsnee de 
voormalige gemeentewerkplaats kocht. Hij heeft de 
steen opnieuw met zilververf ingeschilderd en heeft 
de 180 kg zware steen achter het Kapiteinshuis ge-
plaatst! 
 
 
Jacob Koster schoenmaker 
te Boven-Pekela   
 Samengesteld door Laurens W Kanning, 2021  
 
Jacob Koster, * 18-02-1903 in Musselkanaal, gem. 
Onstwedde, (zn van Derk Koster en Annechiena  
Niesing), † 24-02-1980 Haren , schoenmaker, X op 
02-05-1925 Nieuwe Pekela met Roossien Warta,  
* 11-09-1898 N.P, † 06-03-1977 Delfzijl , (dtr van 
Antje Warta, vader onbekend).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samuël Mozes   
 
* 05-11-1862 Ommelanderwijk, gem.Veendam, † 03-
10-1930 Nieuwe Peekla, ongehuwd, lompenkoopman, 
handelsman (zoon van Samson Mozes en Harmanna 
van Praag). Samuël woonde met Antje Warta samen 
in het kenmerkende witte huisje aan Noorderkolonie, 
“achter” kapper Geert Dijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klokluider   
 
Benoeming van een klokluider te Boven Pekela, ter 
voorziening in de met 1 Maart e.k, ontstane vacature, 
wegens ontslagname van H. de Jonge. Voor deze  
benoeming hebben Burgemeester en Wethouders de 
navolgende aanbeveling opgemaakt: 
1. H. S. Brouwer, arbeider te Nieuwe Pekela, wijk I 8a;  
2. J. Koster, schoenmaker te Nieuwe Pekela, wijk I. 11.  
 
Bij de gehouden stemming verkreeg de heer Brouwer 
8 stemmen, die alzoo is benoemd.  
De heer J. Koster verkreeg 3 stemmen.  

De Noord-Ooster, 21-02-1929 
 



 Museum Kapiteinshuis Pekela 
Ds. S. Tjadenstraat C 96 
9663 RD Nieuwe Pekela 
     www.kapiteinshuis.nl

Muurposter ter gelegenheid van de tentoonstelling 

Simchat Thora - Vreugde der Wet 
Joods erfgoed en Pekelder zilverschatten  




