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Kapiteinshuis Pekela                                           

Website: www.kapiteinshuis.nl 
email: secretariaat@kapiteinshuis.nl

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

Aanmelding via de website of schriftelijk is eveneens
mogelijk (Schoener 38, 9663JB  Nieuwe Pekela). 
De donatie kunt u, met een minimum van € 15,- per jaar,
zelf bepalen.

Bankrekening: NL79SNSB0947768955 
t.n.v. Stichting Westers

Entree:
€ 3,00 p.p. , groepen van 8 of meer p.p. € 2,00.
Kinderen: t/m 6 jaar gratis, 7-12 jaar € 1,00 p.p.

Afbeelding op de omslag:
Het logo van Mach. Fabriek Zwalve. 

Openingstijden:
April t/m oktober: op dinsdag en donderdag, de 1e  en 3e
zondag van de maand, steeds van 13.30 - 16.30 uur.
Voor bijzondere openingsdagen en -tijden, Nationaal
Museumweekend, Koningsdag, Schutsemarkt, 
Open Monumentendag, raadpleeg onze website:
www.kapiteinshuis.nl. 

Groepsbezoek op afspraak het hele jaar mogelijk!!
Telefoonnummer: 0597 - 612121.

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

Bestuur per 31-12-2015:
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 31-12-2015:
Gastheren/gastvrouwen:
Mevrouw      J. Abbring-Allemekinders
Mevrouw      H. Borgeld-de Vries
Mevrouw      N. Buzeman
Mevrouw      R. Buzeman
De heer         G. Brans 
Mevrouw      H. Draaijer-Grave
Mevrouw      H. Eerkens-Veldkamp
Mevrouw      M. Haayer-Fens
Mevrouw      G.G. Heckman
Mevrouw      J. Heeres-De Jong
Mevrouw      M. Koning
Mevrouw      A. Lesterhuis-Tunteler
De heer         H.H. Meijerink
De heer         E. Nederhoed
De heer         H. Pel
De heer         G.H. Reins
Mevrouw      T. Ridder-Tilma
Mevrouw      A. Rosema- Begeman  
Mevrouw      C.S. Scheltens-Grave
De heer         A. Schrik
De heer         J. Schrik
Mevrouw      G. Tiktak-Steen
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 in de scheepvaart
18e/19e eeuw. Activiteiten in 2016 zijn gericht op de 
herinrichting van het depot.  

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2015:  
Inkomsten  € 22.120
Kosten         € 18.549
Resultaat € 3.571

Balans 31-12-2015: 
vaste activa € 16.074
Vlottende activa   € 71.270     
Totaal activa € 87.344

Eigen vermogen    € 76.382

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 bin-
nenplaats. In 2016 ligt de prioriteit bij de herinrichting
van het depot en een up-date van de beveiliging.

Financiële verantwoording:
Baten/lasten 2015:  
Inkomsten:   € 0
Kosten:         € 2.102  
Resultaat             - € 2.102       

Balans 31-12-2015: 
Vaste activa         € 31.252
Vlottende activa € 13.710       
Totaal activa       € 44.962

Eigen vermogen - € 35.872  

Algemeen Nut Beogende Instelling( ANBI):
De ANBI status geeft recht op vrijstelling van schenk- 
of erfbelasting over ontvangen giften, legaten of 
erfstellingen.

Giften van particulieren aan de Stichtingen zijn binnen
bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelas-
ting.

Giften door bedrijven zijn aftrekbaar voor de vennoot-
schapsbelasting tot 50% van de winst, met een 
maximum van € 100.000.

Voor vragen over de mogelijkheden om het 
Kapiteinshuis Pekela te steunen met een gift, 
legaat of erfstelling kan men contact opnemen 
met het bestuur.



Verslag van het bestuur

Bezoekers
In 2015 bezochten 900 mensen het museum en/of namen
deel aan onze activiteiten. Een toename van 20% t.o.v. het
vorig jaar. Het aantal bezoekers tijdens de reguliere ope-
ningstijden bleef op hetzelfde niveau. De open dag tijdens
de Schutsemarkt trok weer ruim 100 belangstellenden.
Ook het aantal groepsbezoeken bleef op hetzelfde niveau;
15 groepen vereerden ons museum met een bezoek, voor-
namelijk  familie-uitjes. Verder een groep leraren van het
Dollard College met collega’s uit Groszefehn, zanggroep
‘Loof den Heer’ en een groep uit Heerenveen. 

Medewerkers
In het verslagjaar waren 23 gastheren/vrouwen beschik-
baar en 3 mensen in de onderhoudsgroep (huis en tuin),
evenals de bestuursleden allen vrijwilligers.  Daarnaast kan
het bestuur een beroep doen op een aantal mensen die in-
cidenteel beschikbaar zijn voor karweitjes/projecten. 
Op 20 juli vertrok het bolschip Zwerver naar Mussailka-
naal, de reünie van de Landelijke Vereniging tot het Be-
houd van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Schipper Jan de
Jong nodigde de vrijwilligers van het museum uit deze reis
mee te varen. Daarvan werd ruimschoots gebruik ge-
maakt. Het was een prachtige zonnige dag en schipperske
Tineke toonde zich een uitstekende gastvrouw. Stuurman
Hans Engberts, in de binnenvaart gepokt en gemazeld,
loodste ons (natuurlijk onder supervisie van kapitein Jan
de Jong) feilloos door bruggen en sluizen.  

Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar elf maal en een
keer samen met alle medewerkers. Met de jubileumcom-
missie werd regelmatig, al of niet voltallig, overleg ge-
pleegd over de voortgang van het jubileumboek en de
organisatie van het jubileum.  

Donateurs
Ondanks het hoge ‘seniorengehalte’ van ons donateursbe-
stand blijft het aantal donateurs stabiel op ca. 135. Het ver-
loop wordt gelukkig steeds weer opgevangen door nieuwe
aanmeldingen. Naast het jaarverslag ontvingen de dona-
teurs drie keer een nieuwsbrief en een uitnodiging voor de
Kapiteinslezing met de presentatie van het jubileumboek.

Activiteiten
Tijdens de Schutsemarkt ( 13 juni ) was het museum weer
gratis toegankelijk. Van deze gelegenheid  werd ruim-
schoots gebruik gemaakt. 

‘Bijna kitsch. Nee, het is kitsch’ was de kop boven het ar-
tikel in het Dagblad v/h Noorden over de taxatiedag op 31
december in het Kapiteinshuis, verzorgd door antiquair
Henk Sprik. Een onverwacht groot aantal bezoekers (140)
bezorgden hem een drukke middag. Dank zij het stralende
weer, koffie en glühwein was het toch aangenaam verpo-
zen gedurende het op de beurt wachten. 

Publiciteit
In 2015 kreeg het Kapiteinshuis veel aandacht van de pers
vanwege het jubileumjaar. Op 23 maart presenteerde het
VVV de toeristisch Veenkoloniale kaart in ons museum.
De voorverkoop van het jubileumboek trok natuurlijk de
aandacht en later de presentatie daarvan. Tijdens de taxa-
tiedag van Henk Sprik was niet alleen de schrijvende pers
aanwezig. Ook RTV Noord, Radio Westerwolde en de lo-
kale website Prachtig Pekela. In het kader van de Verhalen
van Groningen publiceerden de Streekbladen paginagrote
artikelen over het Kapiteinshuis en de Pekelder zilver-
smid/klokkenmaker Wildrik Botjes.



25 jaar Kapiteinshuis Pekela 

De heer Arlman, de eerste burgemeester van de pas ge-
vormde gemeente Pekela, opende 25 jaar geleden, op 17
mei 1990 het Kapiteinshuis Pekela.   Het zilveren jubileum
moest natuurlijk op passende wijze worden gevierd. Reeds
in 2014 werd een commissie (Hennie Haaijer, Harry Meij-
erink, Gijs Koerts) samengesteld en werd er begonnen met
de voorbereidingen. Over het ‘feestprogramma’ werd vlot
overeenstemming bereikt: een jubileumboek uitgeven en
presenteren na de Kapiteinslezing met als afsluiting van
de dag een Captains Dinner. Datum en locatie: zondag 15
november 2015 in het Ontmoetingscentrum De Kiepe. 

Zo’n 140 donateurs, vrijwilligers, relaties en andere belang-
stellenden vulden op die dag  de grote zaal van De Kiepe
en werden door dagvoorzitter Henk Jan Lesterhuis verwel-
komd. 

Gijs Koerts, voorzitter van de Stichting Westers, hield ver-
volgens een korte toespraak waarin hij het belang van ons
Pekelder museum benadrukte waarbij hij de inzet van de
vele vrijwilligers, de bijdragen van de donateurs en de sa-
menwerking met de gemeente en het Veenkoloniaal Mu-
seum betitelde als essentieel voor de toekomst van het
museum. Daarna luisterden de aanwezigen geboeid naar
de lezingen. Willem Mulder vertelde het verhaal van de
scheepswerven Mulder in Stadskanaal; de presentatie van
Albert Buursma was gericht op de scheepvaart in het eerste
kwart van de 20e eeuw.

De dames Joke Abbring, Grety Heckman en Gientje Tik-
tak, gastvrouwen/vrijwilligers van het eerste uur, kregen
vervolgens een bloemetje aangeboden als dank voor 25 jaar 

trouwe dienst. Zij besloten het na dit jaar voor gezien te
houden. 

Na de pauze presenteerde Gijs Koerts het jubileumboek
waarin de foto’s van alle nieuwjaarskaarten met de bijbe-
horende verhalen zijn gebundeld onder de titel ‘Goed be-
schouwd’. Met de bijdragen van een aantal gastschrijvers
geeft het boek een goed beeld van de ontwikkeling van de
Pekela’s en het leven langs de PekelA.  

Klaas Weerts, vanaf de oprichting zeer actief bestuurslid
van de Stichting Westers, kreeg vervolgens het eerste
exemplaar aangeboden. De voorzitter bedankte daarna de
gastschrijvers , sponsoren en de ontwerper van het boek.
Ze kregen evenals alle vrijwilligers van het museum ook
het boek aangeboden. Helaas was mede-redacteur Bram
Westers wegens ziekte niet in staat deze presentatie bij te
wonen. Daarna was het tijd voor een drankje en het uitrei-
ken van de bestelde boeken.

’s Avonds  werd door 40 personen deelgenomen aan het
Captains Dinner; raasdonders en rijsttafel. Scheepskok Jan
Koerts en zijn ‘bemanning’ waren reeds de hele dag druk
met de voorbereidingen en presenteerde een geweldig buf-
fet. Een stijlvolle afsluiting van een mooie dag.



Schenkingen, legaten, aankopen 2015

1 ‘Dodenakker’, het kerkhof bij de Ned. Hervormde
kerk te Oude Pekela. Auteur: Bram Camerlingh 
(pseudoniem van Dick Kuil), 2010.
Schenking: mevrouw J. Kuil, Ten Boer.

2 ‘De Sociaal-Economische Structuur van de gemeente
Nieuwe Pekela’. Auteur: drs. P.A.Wolters. 
Uitgever: Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen, 1952.

3 ‘De Wolvenjager en andere verhalen’. Vertoald deur
Lidy van Eijsselsteijn, 1981.
Schenking 2 en 3 : mevrouw I. Hoiting – Schreuder.

4 Etiketten voor sigarendoos; 5 stuks ‘Deli’ ( Tabak- en
Sigarenfabriek, Nieuwe Pekela ) en 5 stuks ‘Dichter’.

5 ‘Verzameling van 84 stuks Hollandsche Schepen, ge-
teekend en in koper gebracht’ door G. Groenewegen,
1789. Uitgever: J. van den Brink, Rotterdam.

6 ‘Oud- Schipper Mees Toxopeus’. Kroniek over oud-
schipper Mees Toxopeus door Louise Mellema. 
Drukkerij Laverman N.V. Drachten. 1959.
Schenking 4 t/m 6: de heer G. Koerts jr., 
Nieuwe Pekela.

7 Foto/herinneringsboek transportbedrijf T.L. Meijer ,
zelf samengesteld door Johan Meijer. Het bedrijf
werd opgericht door snikkevaarder Harm Meijer in
1895, thans opererend onder de naam Joh. Meijer
Transportbedrijf.
Schenking: de heer J.Meijer, Nieuwe Pekela. 

8 Serie van 11 pentekeningen door A.T. van der Laan.
De tekeningen ( formaat 35 x 50 cm ) zijn gemaakt in
de periode 1974 t/m 1981 van Oost-Groninger kerken
en gebouwen, o.a. de molens van Oude en Nieuwe
Pekela.

9 Olie- hanglamp, 3-armig van zwart gietijzer , ver-
sierd met blad-en bloemmotieven en deels verguld.

10 Minuutplan van Winschoten, 1823. Formaat 45 x 65
cm.11 Kaart Novus XVII , Inferioris Germaniae 
Provinciarum Typus. Anno 1617 van Petrus Karius
Amsteloda. Formaat: 50 x 70 cm.

12 Kaart van Ned. – Duitse waddengebied Tabula 
Frisiae en Groninghae. Piscatorkaart 1628 met stads-
plattegronden in de rand. Formaat: 60 x 65 cm.

13 Kaart Nova Totiu’s Provinciae Groningo-Omlandiae
Tabula, de Beckeringh kaart. 70 x 90 cm.

14 Kaart Prov. Groningae et Omlandiae Tabula, de
Coenderskaart in houten lijst 60 x 80 cm.
Schenking 8 t/m14: de heer J. Koerts, Bellingwolde.

15 ‘Pekelder Schippers en hun belevenissen op zee in de
19e eeuw’, boek in ringband door drs. L.W. Kanning.
2015.

16 Boek:  ‘Neringdoenden, landbouwers en hun nabu-
ren uit Nieuwe Pekela in de periode 19e – 20e eeuw’
door drs. L.W. Kanning. 2015.
Schenking 15 en 16: de heer L.W. Kanning, Etten-Leur.

17 Zilveren roomlepel gemaakt door Wildrik Botjes in
1837 met een scheepje in de bak en een opstaand
schip op de steel: typisch Noord Nederlands. Op de
steel tevens een hart, opgebouwd uit klavertjes vier.
Aankoop.

18 Olie-hanglamp, afkomstig van de ‘Trouwe Hulp’, 70
tons bolschip van Henderikus Grave te Nieuwe 
Pekela. Het schip werd ca. 1968 gesloopt. De lamp
van koper montuur met 3 kettingen compleet met
porseleinen oliereservoir, brander, lampenglas, kap
en doofkapje.
Schenking: de heer en mevrouw Kluter - Grave, 
Hamburg. 

19 Atlas ‘Der Gezeitenströme in de Deutschen Bucht’,
Hamburg 1983.

20 Set  van  18 zeekaarten van Noord-West Europa 
(Lands End tot Finland) en 2 deelkaarten van het 
Caribisch gebied. Uitgegeven door de Admirality
London tussen 1966 en 2000.

21 Scheepsportret ( 60 x 35 cm.) van de tweemast
schoener Democraat, gebouwd in 1906 door NV
Scheepsbouw Maatschappij v/h J.J.Croles te IJlst. 
Eigenaar/kapitein Albert de Jonge, Groningen. 
In 1919 vergaan op 20 mijl van Sylt. 
Schilder Luit Elles, Schiermonnikoog, 1911.

22 Stakelpot (olie- signaallamp), roodgelakt metaal. 
Conisch, 30 cm hoog, diameter (onder) 12 cm. 
Deksel, met dot katoen, is tevens handvat voor de
fakkel.
Schenkingen 19 t/m 22: mevrouw E. de Jong, 
Lauwersoog.

23 Zeemanskist,  groen geverfd ( naam oorspronkelijke
gebruiker niet meer leesbaar ) , afkomstig van de 
familie Voor in ’t Holt, Onstwedderweg, 
Nieuwe Pekela.
Schenking: de heer F. de Vries, Muntendam.



24 Militair zakboekje, afgegeven op 2 mei 1882 door de
commandant van het 7e Regiment Infanterie, 
4e bataljon, 3e compagnie, van Berend Zweep, 
landarbeider en geboren te Nieuwe Pekela.

25 Kopergravure van H. Wester schoolopziener door L.
Portman. Druk, J. Oomkens.
Schenkingen 24 en 25: de heer R. Nieuwenweg, 
Hoogezand.

26 Theeservies van Russisch aardewerk bestaande uit
een theekan, melkkan, suikerpot (niet origineel 
deksel), 5 kop en schotels (deels beschadigd) en een
kom. Veelkleurig bloemmotief met vergulde rand
aan onder- en bovenzijde. Afkomstig van de 
zeevarende familie Lottering.
Schenking: de heer en mevrouw De Groot, Leiden.

27 ‘Groningen Vaar-Wel’, fotoboek samengesteld door
Kees van der Hoef. Uitgever: Technipren Groningen,
1981. Overzicht van kanalen en diepen, deels reeds
lang gedempt.
Schenking: Bibliotheek Nieuwe Pekela 
(uit de collectie gehaald).

28 ‘Honderd jaar Schepen, Schippers en Scheepsbou-
wers in Stadskanaal’, 2e druk (geheel herziene en
aangevulde uitgave). Auteur Willem Mulder, maart
2015.
Schenking: de heer W. Mulder, Lyon.

29 Zilveren (pillen)doosje met gegolfde rand en 
scharnierend deksel opgewerkt met 12-puntig rozet
en gravering met huisje en bomen. Diameter 5,
hoogte 1,5 cm. Wildrik Botjes 1864.
Schenking: mevrouw J. van Ammers-Douwes, Ochten.

30 Roodkoperen, rechthoekige kruik met opstaande
vuldop. 29,5 x 22,5 x 18 cm. Tweede kwart 20e eeuw.
Schenking: de heer en mevrouw Smid-Benes, 
Kropswolde.

31 Japans, gelakt houten dienblad, aan de rand omge-
bogen. Rose met zwarte stroken vanuit het hart 
uitlopend naar de rand. Rijkelijk beschilderd met
vogel- en bloemmotieven. Diameter 53 cm.
Schenking: mevrouw A. Lesterhuis-Tunteler, 
Nieuwe Pekela.

32 Boekje: ‘De Turfgravers’ , een gedicht van Geert van
Oorschot. Uitgever: N.V. De Arbeiderspers te 
Rotterdam. April 1930.

33 Rijbewijshoesje (plastic) van de gemeente Nieuwe
Pekela. Rood met op de voorzijde het gemeente-
wapen en de tekst NIEUWE PEKELA.
Schenking 32 en 33: de heer F. Oppewal, 
Nieuwe Pekela.

34 Beckeringh kaart (in koker)v an Groningen en 
Ommelanden. Oorspronkelijke kaart uitgegeven in
1784; rondom de kaart 24 Groninger borgen. 
In kleur uitgevoerd. Profiel uitgeverij, Bedum.

35 Coenderskaart (in koker); Geografische 
Beschrijvinghe van de Stadt en Omlandiae met 
afbeeldingen van 24 Groninger borgen en wapens
van de bewoners. Vervaardigd ca. 1678.
Schenking 34 en 35: de heer en mevrouw Schollema,
Oude Pekela.

Bruiklenen 

- Reclamebord, wit geëmailleerd met zwarte tekst “
CHAMP CLARK SIGAREN FABRIEKEN v/h Firma
R.H. KONING & Zonen N.V. “ 40 x 65 cm.

- Foto (ingelijst) van het CHAMP CLARK - personeel
met in het midden directeur R.H. Koning.
Datering 1930-1939.
Bruikleengever: mevrouw C.M. Kuiper-Koning, 
Den Helder

- Scheepsmodel van de tjalk Jantina van Oude Pekela,
met protestante rouwvlag op helmhout. Afmetingen:
lang 153, breed 36 en hoog 120 cm.
Bruikleengever: Noordelijk Scheepvaartmuseum, 
Groningen.

- Foto van Roelof Huising en Ludgerdina Tunteler, 
zilversmid te Oude Pekela
Bruikleengever: de heer en mevrouw De Haan - 
Huising, Velp.

- Familieboekje van Roelof Huising, zoon van 
Roelof Huising en Ludgerdina Tunteler en Gezina
Schipper, gedateerd 9 juni 1881.
Bruikleengever: de heer en mevrouw Mulder-Huising,
Kampen.



N.V. Machinefabriek en
Constructiewerkplaats
W.J. Zwalve
Jan Aijold Kuiper

De „N.V. Machinebouw en Constructiewerkplaats W.J.
Zwalve”  in Oude Pekela begon als smederij in 1823 en sloot
uiteindelijk de poort in 1981. Van het bedrijf is niets meer
over, het werd afgebroken en het archief is niet bewaard
gebleven. We moeten het doen met krantenartikelen, in-
formatie uit naslagwerken, encyclopedieën, de handelsre-
gisters en een interview uit 1997 van Eduard Hattuma met
een nazaat Hendrik Zwalve.

Willem Jans Zwalve 1793-1874
De oudste voorouder die er te vinden is, is Willem Jans
Swalve, zoon van Jan Hindriks Sebes (landgebruiker) en
Foske Willems Swalve, geboren op maandag 19 augustus
1793 te Weener. Hij had als soldaat gediend in het leger van
Napoleon. Daarna besluit hij te Oude Pekela te gaan
wonen. Hij pacht in 1821 een smederij van ene Mulder. Hij
trouwt op dinsdag 11 september 1821 te Oude Pekela met
Grietje Jans Duin, dochter van Jan Everts Duin (mastma-
ker, blokmaker) en Eltje Esderts Scherpbier, en is dan al
smid van beroep. In 1823 neemt hij de smederij compleet
over. Uit het huwelijk worden 11 kinderen geboren, allen
te Oude Pekela. Op zijn huwelijkakte wordt moeders
naam geschreven als Foske Willems Zwalve maar hij tekent
als Swalve. De eerste twee kinderen worden ook aangege-
ven als geboren Swalve, totdat een ambtenaar van de bur-
gerlijke stand zegt: “Dat schrijven we hier met een Z”, dus
daarna wordt het Zwalve. 

Handtekening Willem Jans Zwalve. Hij tekent op zijn 
huwelijksakte met Willem J. Swalve. Dit is een klassiek
geval van hoe de familienaam via de vrouwelijke lijn de 
familie binnenkomt, in dit geval via zijn moeder, 
Foske Willems Swalve. 

Willem Jans Zwalve was hoefsmid van beroep. Hij maakte
vooral gereedschappen voor de landbouw en veenderij.
Ook hield hij zich bezig met het beslaan van paardenhoe-
ven. Uit een volkstelling van de inwoners van Oude Pekela
van 1830 blijkt dat Willem Jans Zwalve in huis nr. 779
woont samen met 8 andere mensen, namelijk zijn vrouw
Grietje Jans Duin, de vier kinderen, zijn schoonzus en zwa-

ger, Anke Jans Duin en Michel Geerts Kruiger, en een 15
jaar oud jongetje uit Weener, Hindrik Roelfs Tepen. Dit
was waarschijnlijk de inwonende smidsknecht. Niemand
keek er raar van op als men ’s ochtends om 4 uur al gewekt
werd door hamerslagen. De smid was dan druk aan het
werk met het  smeden van hoefijzers. Willen Jans maakte
de ijzers zelf, zijn leerling sloeg met een grote voorhamer
de stampgaten voor de nagels en de ‘rits’ erin. Als er rond
1850 in Oude Pekela steeds meer scheepswerven bij
komen, veranderen de werkzaamheden voor de smid. Hij
maakt nu ook het grof smeedwerk voor de werven,  het
scheepsbeslag voor de houten schepen, ankers, kettingen
e.d. Volgens een nazaat maakte Willem Jans ook slaven-
kettingen. Hij had ze ooit aangetroffen op de zolder van
het bedrijf. Voor deze bewering zijn echter geen concrete
bewijzen gevonden.

Drie zonen van Willem Jans treden in zijn voetsporen en
worden ook smid, Jan te Nieuwe Pekela, Willem te Stads-
kanaal en Edzard te Scheemda. Twee andere zonen, Hen-
drik en Sebo, kiezen voor een carrière als zeeman. Deze
carrière is echter van korte duur, beide overlijden in 1857.
Dochter Eltje trouwt met smid Wubbe Dalman en dochter
Catrina trouwt met scheepsbouwer Wilke de Boer. De an-
dere kinderen overlijden al jong.  In 1870 heeft hij twee
knechten,  een volwassene en een jongen onder de 16. Ze
verdienen 75 en 65 cent per uur. Willem Jans overlijdt op
19 juni 1874 te Oude Pekela.

Edzard Zwalve 1838 - 1881
Edzard Zwalve trouwt op dinsdag 19 maart 1878 te Wes-
terlee met Albertje Kleve, dochter van Jan Kleve (koop-
man) en Hanka Pikes Mooi, geboren op dinsdag 15
februari 1848 te Westerlee en vestigt zich als smid te
Scheemda. Als zijn vaders leven ten einde loopt, komt hij
terug naar Oude Pekela, eerst om zijn vader mee te helpen
en later neemt hij de smederij over. Op 12 december 1878
wordt hun eerste zoon Willem Jans te Oude Pekela gebo-
ren. De tweede zoon, Jans wordt slechts 10 jaar oud. Ed-
zard mag zich meester-smid noemen. Hij heeft al veel
smidsknechten opgeleid. Maar niet iedereen is hier even
dankbaar daarvoor, en een mens met geldproblemen doet
rare dingen. Een krantenartikel uit 1879 getuigt hiervan. 
O. Pekela. 18 Oct. Ll. Maandag is alhier een diefstal ge-
pleegd. Des avond pl m. 6 uur, ontdekte de smid Edzard
Zwalve dat er een ogenblik te voren bij hem van het kan-
toor uit de brandkast een blikken trommel, waarin nog al
enige papieren, voor hem van grootte waarde, drie munt-
biljetten, groot ƒ 25, -, en enig zilvergeld, was ontvreemd.
Een dier stukken werd gevonden op den straatweg van
Winschoten naar Oude Pekela, en den eigenaar direct ter
hand gesteld. Deze vondst leidde den eigenaar op de ge-
dachte dat de persoon van Johan Carel Eggen, smid te
Winschoten, die des namiddags bij hem was geweest, mis-
schien de dief kon zijn. Deze Eggen had vroeger bij hem
als knecht gewerkt en wist zeer goed waar de brandkast
was. Dientengevolge kwam Zwalve nog diezelfden avond
in allerijl in Winschoten en gaf van een en ander kennis
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aan de rijksveldwachters Bos en Jacobs aldaar, wien het
ook dadelijk gelukte Eggen op te sporen en hem tot be-
kentenis te brengen, nadat zij eerst in zijn kousen een aan
Zwalve toebehorende schuldbekentenis, groot ƒ 500, -,
hadden gevonden, het enige wat hij in zijn bezit had,
waarom hij naar het huis van arrest is overgebracht. De
andere stukken zijn ook teruggevonden. 

Edzard moet mee met de vernieuwingen en waagt zich aan
het bouwen van kleinere schepen zoals bolschepen en
trekschuiten, die uitsluitend bestemd waren voor de bin-
nenvaart. Op 21 april 1881 liep voor rekening van A. de Wit
uit Veendam een ijzeren trekschuit van de scheepswerf van
Zwalve, bestemd voor de dienst Wildervank – Veendam -
Groningen vice versa. Het was degelijk werk, want Zwalve
kreeg onmiddellijk nog een opdracht voor eenzelfde schuit
voor rekening van G. Bieze om te varen op de dienst Mee-
den – Muntendam - Groningen. Lang kan Edward hier
niet van genieten, want hij overlijdt kort daarna, op 25 au-
gustus 1881 te Oude Pekela. De scheepswerf van Zwalve
was geen erkende scheepswerf. Volgens nazaat Hendrik
Zwalve was het stopwerk dat alleen in de wintermaanden
werd uitgevoerd als andere opdrachten iets minder goed
liepen. In kranten en de scheepsliggers die digitaal zijn in
te zien bij het Maritiem Museum Rotterdam is een aantal
door Zwalve gebouwde schepen nog te achterhalen: 

- de ‘Zwaluw’, praam, ijzer,  schipper Baptist (1903),
- ‘Albion I’, bolpraamschip, staalijzer (1904),
- ‘Zwaluw II’, praam, ijzer, schipper Hendrik Mellema

te Oude Pekela (1905),
- ijzeren bolpraamschip voor Gerrit Dijkstra en 

Willem W. de Jonge te Oude Pekela (1925),
- ‘Twee Vrienden’, bolpraamschip, staalijzer (1926),
- ‘ Jantje’, bolpraamschip, ijzer (1928),
- ijzeren bolschip, groot 45 ton, L.H.Fokkens uit 

Zuidwending (1929),
- ijzeren bolschip, groot 50 ton, schipper G. Dijkstra

uit Oude Pekela (1930),
- ‘ Voorwaarts’, bolpraamschip, staalijzer (1930),
- ‘ Jantje’, schipper H. Koster te Nieuwe Pekela (1932).

Om de arbeiders aan het werk te houden maakten ze ook
wel bol- en vlotpramen als er geen koper voor was. Ze pro-
beerden die later toch te verkopen of ze werden verhuurd.

Willem Jans Zwalve 1878 - 1936
Na Edzard´s dood in 1881 is er geen opvolger. Zoon Willem
Jans is pas 13 jaar. Dus wordt het bedrijf voorgezet door de
weduwe E. Zwalve, Albertje Kleve, totdat Willem Jans in
1898 de leiding van het bedrijf over neemt. Maar moeder
Albertje Kleve trekt zich niet helemaal terug en zat al die

tijd niet stil. Ze schafte in 1892 de eerste draai- en schaaf-
machines aan en in 1900 wordt het bedrijf een construc-
tie- werkplaats voor o.a. het onderhoud aan de
strokartonfabrieken. Het gaat goed, er wordt meer perso-
neel aangenomen en in 1906 stapt het bedrijf over op een
stoomketel met een vermogen van 10 pk. Er werken dan
acht mannelijke medewerkers in het bedrijf, de Stoom-
smederij W.J. Zwalve.  Het smeedwerk voor de scheeps-
bouw liep echter terug ; Albertje en Willem Jans ontwik-
kelden aardappelrooimachines en wonnen met deze inno-
vaties diverse prijzen. 

Willem Jans Zwalve trouwt op zaterdag 21 mei 1910 te
Roden met Janna Bregtje de Vries, dochter van Albert de
Vries en Korneliske Cazemier, geb. op vrijdag 30 maart
1888 te Roden. Uit dit huwelijk worden 6 kinderen gebo-
ren.

In 1911 gaat het bedrijf over op gas en heeft nu een vermo-
gen van 12 pk. In 1914 werd aan Willem Jans Zwalve en
W. Endtz te Zuidwending een octrooi verleend voor een
aardappelrooimachine met een rooikorf waarmee het loof
van de aardappels werd gescheiden. Vele aardappelrooi-
machines worden nog steeds vervaardigd volgens dezelfde
principes.

Zwalve begon ook met de constructiewerk voor bruggen
en fabrieken. Hieronder een paar berichten uit de krant:

- In 1913 werd er een nieuwe strokartonfabriek gesticht
te Oude Pekela, de Britannia. Door de directie van de
fabriek werd, onder architectuur van de heer M. Hoff
uit Veendam in juni van dat jaar de onderbouw voor
een ongelijkarmige tramdraaibrug, nabij de te bouwen
fabriek, over het Pekelderdiep aanbesteed. De werk-
zaamheden werden gegund aan M. Kuiper en Derk
Bruintjes te Oude Pekela voor ƒ 4.499,•. De boven-
bouw van de brug werd onderhands opgedragen aan
de grofsmid Willem Jans Zwalve uit Oude Pekela voor
ƒ 3.340,-.

- In 1928 werd de geheel van ijzer bestaande overkapte
stroloods van de Britannia - ongeveer 80 x 27 meter –
door smid W.J.Zwalve gebouwd.

- In 1940 werd door het hoofdbestuur van het water-
schap Oldambt gegund aan de Pekelder Machinefa-
briek W.J. Zwalve het bouwen van de ijzeren boven-
bouw voor een ophaalbrug in de Provinciale weg over
het toeleidingskanaal naar de grote sluis van Termun-
terzijl voor een bedrag van ƒ 11200, -. 

- In 1950 werd door Zwalve de nieuwe Doorsneebrug te
Nieuwe Pekela, tezamen met het aannemingsbedrijf
Meijering en Benus uit Stadskanaal gebouwd. 



Het gaat W.J. Zwalve uiteindelijk voor de wind en hij laat
een nieuw huis bouwen  waarvan de aanbesteding in 1913
plaats vond. Gegund aan J.H. Haak te Wildervank voor
7935 gulden. 

Foto uit de jaren 30 of 40 van N.V. Grofsmederij, 
Machinebouw en Constructiewerkplaats W.J. Zwalve 
te Oude Pekela. Links naast de smederij woonde smid/ 
fabrikant W.J. Zwalve. Voor het huis staat zijn auto met
kenteken A 1030. Er staat een half afgebouwde 
aanhanger/oplegger voor de constructiewerkplaats. 

In 1920 wordt begonnen met de fabricage van, voor de
houthandel geschikte, opleggers voor de Duitse DAAG
trekkers. Zwalve was daarmee een van de eerste oplegger-
fabrieken van Nederland. In 1931 werken er bij smederij
Zwalve 12 arbeiders. In 1934 kwam Zwalve, net als verschil-
lende andere opleggerfabrikanten in Nederland met een
geheel nieuwe lichtgewicht constructie. Zwalve koos hier
voor een onderligger in de vorm van een T-profiel waarop
verschillende buizen waren gelast die vervolgens werden
ingezaagd. In 1934 werd Willem Jans Zwalve – hij was in-
tussen fabrikant - benoemd tot bestuurslid van de Vereni-
ging voor Handel, Industrie en Plaatselijke belangen in
Oude Pekela. Dit duurde niet lang, want in 1936 overleed
hij in het Diaconessenhuis te Groningen op 57-jarige leef-
tijd. 

Zoons Edzard Jan, Albert en Hendrik Riemer Zwalve
aan het roer
Het bedrijf werd daarna voorgezet door zijn zoons, Edzard
Jan en Albert. Beide waren al afgestudeerd als werktuig-
bouwkundige. Edzard ontpopte zich als de commerciële
man, en Albert als de technische. In 1936 kwam de eerste
tandemasoplegger. Tot 1938 maakte Zwalve nog steeds grof
smeedwerk; voor de scheepvaart, o.a. voor de sleepboten
van Smit Tak, voor- en achterstevens en stalen roerramen. 
In 1941 wordt er alweer nagedacht over een volgende uit-
breiding. 

In december van dat jaar vermeldt de krant: 
“Het bouwen van de nieuwe constructiewerkplaatsen van
de machinefabriek en carrosseriebouw van gebroeders
Zwalve, onder architectuur van de heer Veldman te
Scheemda is onderhands opgedragen aan de heren A. Kuil
en Zonen, aannemers alhier.” 

In 1946 studeerde Hendrik Riemer af als werktuigbouw-
kundige en kreeg vervolgens een leidinggevende functie
in het familiebedrijf naast zijn broers. Ook Jans studeerde
in 1941 af als werktuigbouwkundige en kwam in de werk-
plaats werken. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog le-
verden reparaties aan beschadigde bruggen het bedrijf veel
werk op. Ook het opknappen van oude opleggers was
winstgevend, totdat men weer kon beginnen met de
nieuwbouw. 

Tijdens het 350-jarig bestaan van Oude Pekela in 1949
werd een nieuw product geïntroduceerd: de driewielige
motorcarrier. Er werden ongeveer 30 van verkocht. Afne-
mers waren o.a. de gemeente Amsterdam, Geesink  (de be-
kende fabrikant van vuilnis-, veeg- en brandweerwagens)
en verfindustrie Ferwerda te Groningen. Ze werden vaak
op maat gemaakt.  

Een driewielige motorcarrier, voor het eerst tentoon-
gesteld tijdens het 350 jarig bestaan van Oude Pekela in
1949, type Y-500. De letter Y verwees naar het onderstel, 
1 wiel aan het ene uiteinde en twee wielen ervoor.

Tegen het eind van de jaren 50 kwam het bedrijf op de
markt met een onafhankelijke luchtgeveerde  achterascon-
structie - een uitvinding van Albert Zwalve - waarop ze pa-
tent verkregen.

Na een  herindeling van straatnamen en nummers  in 1951
staat het bedrijf niet meer aan de Brittanniastraat 544
maar aan de Feiko Clockstraat 61. Edzard woont naast het
bedrijf op nummer 62 en Albert woont op nummer 70. 

Oprichting N.V. Machinefabriek en 
Constructiewerkplaats W.J. Zwalve
In 1952 onderging het familiebedrijf een naamsverande-
ring en werd officieel omgezet in de naamloze vennoot-
schap: “N.V. Machinefabriek en Constructiewerkplaats
W.J. Zwalve”, gevestigd te Oude Pekela.  Ze maken nu ook
opslagtanks voor vloeistoffen en stalen silo’s.

Nico Holman, medewerker van het Veenkoloniaal Mu-
seum, werkte 5 jaar bij Zwalve; als 15-jarig knaapje begon
hij in 1953 op de constructieafdeling als bankwerker/
draaier. Hij heeft toen o.a. gewerkt aan de bouw van twee
identieke bruggen te Veendam, de ene aan de Molenstreek



en de andere brug over het Oosterdiep ( kruising  Juliana-
laan - van Stolbergweg ). 

Jans Zwalve was voorman op de afdeling waar de onderde-
len voor deze bruggen werden geconstrueerd. Zijn broer
Edzard kwam vaak kijken hoe het er voor stond, of de be-
nodigde onderdelen op tijd klaar waren. Jans liet dan
weten dat het wel op tijd af zou komen. Toen Edzard tot
zijn schrik ontdekte dat dit niet zo was, kregen de broers
enorme ruzie met elkaar. Iedere dag te laat zou hen geld
kosten. Edzard sloeg Jans letterlijk door het raam naar bui-
ten, en daarmee ook uit het bedrijf. Jans is daarna in 1963
voor zichzelf een garagebedrijf begonnen te Wagenbor-
gen. Met het bedrijf ging het verder goed en werd uitge-
breid met een afdeling “trailerbouw”. De chassis van de
aanhangwagens/ opleggers werden standaard geel gespo-
ten.   

Oplegger van Zwalve

Aan de achterkant kwam het logo van Zwalve, een dwars
geplaatste ruit, net een wybertje, met daarin de naam en
vestigingsplaats. Tot 1970 waren er ongeveer 1.200 wagens
gebouwd te Oude Pekela. Daarna stagneerde de productie.
Dit omdat nieuwe opdrachten uitbleven.

Logo van Zwalve

Van de 35 personeelsleden werden zes jeugdige werkne-
mers ontslagen. Oudere werknemers op de afdeling trai-
lerbouw werden intern overgeplaatst naar de afdeling
stevenbouw voor schepen. Volgens nazaat Hendrik Zwalve
was de mooiste tijd de jaren 1960 - 1965. De opleggers wer-
den toen massaal tegen mooie prijzen verkocht. De fabri-
cage van opleggers duurde nog tot 1977, daarna viel er niet

meer te concurreren tegen fabrieken zoals DAF. Volgens
Hendrik Zwalve kwam dat omdat ze ”voor 75 procent wer-
den gesubsidieerd”, volgens anderen omdat de twee lei-
dinggevende broers niet commercieel genoeg waren om
de concurrentie de baas te kunnen en ze te lang bleven
knoeien in een te kleine werkplaats met beperkte capaci-
teit. In 1974 verkeert Zwalve in grote financiele problemen.
Een stichting, die tot stand is gekomen met medewerking
van de burgemeester van Oude Pekela, de Streekraad Oost
Groningen, de NOM en het Ministerie van Economische
Zaken neemt het bedrijf over voor het symbolische bedrag
van ƒ 1, - . De drie broers worden min of meer terzijde ge-
schoven. In 1976 trekt de overheid de financiele steun in
zijn geheel in, zonder welke het bedrijf geen bestaansrecht
meer heeft. Er worden nu nog hoofdzakelijk luchtve-
ringsystemen voor trailers geproduceerd waarop patent
was verkregen. Na een conflict over de tekeningen van dit
systeem wordt het bedrijf overgenomen door “Theak”
maar het succes bleef uit. 

Op 23 januari 1981 wordt de machine- en trailerfabriek
“Theak - Zwalve” officieel door de Groninger rechtbank
failliet verklaard. Er werkten toen nog 50 mensen bij het
bedrijf. Zij kwamen op straat te staan. Op 24 april 1981
wordt de inboedel  geveild en Nijdam Bedrijfsvoertuigen
Techniek in Groningen neemt het patent van Albert
Zwalve over en produceert dan Zwalve aanhangers. Geen
van de broers heeft nog interesse in het bedrijf; het be-
drijfsarchief is niet bewaard gebleven. Het gebouw aan de
Feiko Clockstraat wordt afgebroken, de grond gesaneerd
en op het vrijgekomen terrein worden huizen gebouwd.
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Gemeenteverslagen, kentekens en handelsregisters.
- Wiewaswie.
- Wikipekela.
- www.conam.info/aanhangwagens-en-opleggers-

beschrijvingen/zwalve.
- www.lvbhb.nl Landelijke vereniging tot behoud van

het historisch bedrijfsvaartuig/scheepsliggers
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