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PIONIERS VAN HET VOLKSGELUK 
Verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude Pekela 
 
Pioniers van het volksgeluk – Verhalen achter oude graven op de begraafplaats van Oude 
Pekela is het nieuwste boekje in de reeks uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK) over kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Groningen. Het is het 
eenentwintigste deel in de serie en werd geschreven door Inge Dekker. De foto’s zijn 
geleverd door Duncan Wijting, Inge Dekker en diverse archieven. De tekstredactie, grafische 
vormgeving en productie van dit deeltje werd weer verzorgd door Ekkers & Paauw.  
 
De schrijfster beperkt zich niet tot de ‘harde stenen’, maar zag deze als vertrekpunt voor een 
inkijkje in de sociaal-culturele geschiedenis van deze ooit zo welvarende veenkolonie. Vanaf 
het kerkhof neemt zij u mee naar de periode tussen 1800 en 1900. Turfwinning, 
scheepsbouw, scheepvaart en landbouw dreven de economie. Tegelijkertijd kwam er meer 
aandacht voor het volk, voor onderwijs en zorg voor de ‘minvermogenden’. De graven van 
een aantal hoofdrolspelers zijn nog steeds te vinden op het kerkhof. Wie waren deze pioniers 
van het ‘volksgeluk’? 
 
Sinds 2015 behoort de kerk aan de Wedderweg tot de Groninger Kerkenfamilie. Hoewel de 
Stichting weliswaar niet het kerkhof tot haar bezit kan rekenen, vroeg zij schrijfster en 
historicus en ‘nije Ol Pekelder’ Inge Dekker toch een publicatie te wijden aan de verhalen 
achter een aantal graven van hoofdrolspelers in de bijzondere sociaal-culturele geschiedenis 
van Oude Pekela. 
 
De schrijver Inge Dekker studeerde onder meer geschiedenis en werkte als redacteur voor 
diverse media en organisaties. Zij onderzoekt en publiceert graag over 'vergeten' of 
onderbelichte verhalen rondom landschap en erfgoed. Sinds enkele jaren doet zij dit vanuit 
Oost-Groningen. In 2017 schreef Dekker in dezelfde Kerkhovenreeks al Stille getuigenis van 
een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel 
Coenraadpolder. 
 
De nieuwste uitgave Pioniers van het volksgeluk is vanaf vrijdag 26 april te bestellen via de 
(web)winkel van de Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl/winkel of 
telefonisch via 050-3123569. Het boekje kost € 6,00. Donateurs van de Stichting Oude 
Groninger Kerken krijgen 20% korting en betalen slechts € 4,80.  
 
Deze uitgave is de 21e in een reeks over kerken en kerkhoven uitgebracht door de SOGK 
met als doel de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het Groningerland te 
bevorderen. Deze reeks wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. 
Wijkfonds. 
 
In 2019 bestaat de SOGK 50 jaar. Dat wordt uiteraard uitgebreid gevierd en bij stilgestaan. 
Een nieuwe uitgave in onze succesvolle Kerkhovenreeks mocht daarom dit jaar zeker niet 



ontbreken. 
 
EINDE BERICHT 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl  
 
U bent van harte uitgenodigd om bij de presentatie van deze uitgave aanwezig te zijn op 
vrijdag 26 april om 16.00 uur in de Wedderwegkerk, Hendrik Westerstraat 114 in Oude 
Pekela. 
 
Foto: omslag boekje + beeld Wedderwegkerk + Hendrik Wester (Duncan Wijting/SOGK) 
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