restauratie van het oude bouwvallige voorhuis
dat intussen weer geheel is teruggebracht in de
staat van zo'n 150 jaar geleden. Wat meteen
opvalt is het historisch besef waarmee de boerderij in z'n oude staat is teruggebracht. Hier staat
een huis voorzien van alle comfort van deze tijd,
maar met een sfeer en uitstraling van vervlogen
eeuwen.
Het oude huis kent een lange geschiedenis. Ontstaan rond 1200 als kloosterboerderij van het
klooster Wittewierum. Bij de Reductie van rond
1600 ging de boerderij over in handen van de
provincie en kwam in 1689 in handen van de
familie Steenhuis Geertsema. Het huidige voorhuis dateert uit 1701 en werd in 1850 gerenoveerd, vergroot en verfraaid, geheel volgens de
eisen van die tijd.
Nu weer z'n 150 jaar later, stonden de bewoners
voor de keus: restaureren of slopen. De cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de
boerderij, heeft de doorslag gegeven om voor
restauratie te kiezen. Dit was echter niet eenvoudig. Het voorhuis stamt, zoals gezegd uit het eind
van de zeventiende eeuw, het middenstuk en de
schuur werden in 1932 geheel vernieuwd, nadat
een brand de boerderij gedeeltelijk had verwoest.
Dit gedeelte werd in de stijl van de Amsterdamse
school herbouwd, hetgeen een enorme opgave
was: van twee zo verschillende tijdsbeelden een
harmonieus geheel te maken. Het resultaat mag
zeer geslaagd genoemd worden.
Having en Annechien Steenhuis Geertsema namen architect Holstein van Team Vier uit Groningen in de arm om een herstelplan te maken. Het
dak en de zolder werden vernieuwd, de kozijnen
werden vervangen en het stucwerk werd geheel
hersteld. Het huis werd voorzien van een centrale
verwarming. Dubbele beglazing, een moderne
keuken en een badkamer werden volgens de
eisen van deze tijd ingebouwd.
Erg veel tijd en energie werd besteed aan het in
originele staat terugbrengen van de verschillende
vertrekken. Kleurencombinaties als ossenrood en
okergeel, of leverkleur en appelgroen geven het
huis weer de uitstraling van vervlogen tijden. Met
veel liefde voor het detail zijn onderdelen als de
bedsteewand en een teruggevonden schouw in
oude glorie hersteld.
De grote ramen met de diepe vensterbanken, de
originele lambriseringen brengen, gecombineerd
met het smaakvol uitgezochte behang en het
adembenemende uitzicht op Wirdum en de omliggende landerijen laten bij de bezoeker een
onuitwisbare indruk achter.
De familie Steenhuis Geertsema kan terugkijken
op een zeer geslaagde renovatie en een huis
bewonen waar de familietraditie hopelijk nog
eeuwen kan voortleven.
(bron: Nieuwsblad van het Noorden)
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Informatie
Het secretariaat stelt het op prijs als u mutaties in
uw gezinssituatie wilt melden. Geboorten, sterfgevallen, huwelijken, of andere wijzigingen willen
wij graag archiveren voor het nageslacht. Ook als
u niet zo betrokken bent bij het familiearchief
zouden wij toch graag uw gegevens ontvangen.
Wij hopen op uw medewerking.
Wij ontvingen de volgende berichten:
Overleden: Rom Cleveringa op 1 december 2000.
Zij was de moeder van Oscar Sunier
en Anne Buskes, Ruusbroeclaan 15
te Eindhoven.
Geboren: Timo Anthonie, zoon van Antoon ten
Kate en Merel Engels, wonende in
Ossining USA
Verhuisd: Annika Cleveringa naar: Koraalstoep
17, 9403 SR te Assen

Kopij
Als u iets wilt vermelden in de Nieuwsbrief, nodigen wij u daartoe graag uit. U kunt uw kopij zenden naar de redactie (secretariaat):
Nedereindseweg 223, 3438 AC Nieuwegein,
e-mail: h.cleveringa@planet.nl
Voor het volgende nummer kan dit tot uiterlijk
1 oktober 2001.

Stichting Familiearchief Cleveringa
4 e jaargang

Het verheugt ons u weer een Nieuwsbrief te
kunnen aanbieden die dit keer vooral in het
teken zal staan van de Familiedag op zaterdag
19 mei a.s. Verder doen we u verslag van de
gehouden enquête en besteden we aandacht
aan de afspraken die inmiddels gemaakt zijn
met het Rijksarchief te Groningen. Voorts
leest u nog een bijdrage van onze voorzitter
die op verzoek van de redactie weer eens in
onze familiegeschiedenis is gedoken.

nummer 6

maart 2001

Van Niehove rijden we rechtstreeks terug naar de
stad Groningen waar we uiterlijk om 17.00 uur
hopen te arriveren bij het Centraal Station.
Hierna treft u nog nadere informatie aan over de
bezoekplaatsen tijdens de familiedag. Het leek
ons een goed idee dat u deze informatie van tevoren krijgt, zodat u zich kunt inleven in de te
bezoeken plaatsen.

Nadere informatie over de wierden
Familiedag 2001
Naar aanleiding van de uitslag van de in de herfst
van 2000 gehouden enquête (zie het bericht
hierover elders in deze brief) heeft het bestuur
besloten ook in het jaar 2001 weer een familiedag te organiseren. Deze familiedag vindt plaats
op zaterdag 19 mei en start in de stad Groningen. Het programma ziet er als volgt uit:
We verzamelen in de grote hal van het Station
Groningen CS tussen 10.30 en 11.00 uur.
11.00 uur

12.00 uur
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13.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

Vertrek per bus (Arriva) naar het
Westerkwartier van de provincie (koffie in de bus). Wij bezoeken daar enkele sprekende voorbeelden van
wierde- of terpdorpen.
Aankomst in Garnwerd waar we de
lunch (koffietafel) gebruiken in het
bekende café Hammingh aan het
Reitdiep. Het vroege tijdstip voor de
lunch heeft te maken met het feit dat
het café ons van dienst kan zijn tot
ongeveer half twee. Onderweg zullen
we een vluchtig bezoek brengen aan
het kleinste wierdedorp Oostum.
Vertrek naar Ezinge, een van de oudste wierdedorpen. Daar bevindt zich
ook het museum "Wierdenland" dat
ons informatie geeft over de wierden.
Vertrek naar Saaksum. Saaksum is
met zijn 128 inwoners aangewezen
als beschermd dorpsgezicht.
Vertrek naar Niehove, een van mooist
bewaarde wierdedorpen.

Saaksum

Oostum:

Ezinge:

Het kleinste wierdedorp met een middeleeuws kerkje dat hoog op de wierde ligt. Het kerkje is vele malen geschilderd, gefotografeerd en in verzen
bezongen. Oostum is een beschermd
dorpsgezicht.
Het museum "Wierdenland" geeft ons
informatie met een diapresentatie
over het ontstaan en de groei van
wierden en over het leven in en wierdenlandschap. Boven op de wierde
staat de Allersmaborg, waar tegenwoordig exposities worden gehouden.
Ezinge heeft grote bekendheid gekregen door het terpenonderzoek, dat

Prof. van Giffen er heeft verricht.
Daarbij is een deel van de onbewoonde wierde afgegraven. Ezinge heeft
een burgemeester Cleveringa gehad,
echter niet één uit onze tak maar een
uit die van de landbouwconsulent in
Zutphen.
Saaksum: Deze wierde is niet geheel bebouwd,
waardoor de kerk wel midden op de
wierde staat, maar niet midden in het
dorp. Naast de kerk ligt nog de oude
borgstee met diepe doch droge
grachten erom heen (zie foto).
Niehove: Dit dorp is een voorbeeld van een
radiair wierdedorp (zie pentekening).
Midden op de wierde staat de 13e
eeuwse Romano-gotische kerk.
Rondom de kerk loopt een binnenweg: de Kerkstraat.Vanaf deze weg
lopen radiaire paden naar de buitenste ring aan de noordkant van het
dorp; de zuidelijke radiairpaden voeren naar de boerderijen.
Niehove en Spijk zijn de enige dorpen
in de provincie waar de kenmerkende
ringvorm om de kerk nog ongeschonden is. Op het Molenpad 2 bevindt
zich de "sarrieshut", oorspronkelijk
het huis van de belastingontvanger
die tol hief op het te malen graan.
Niehove telt 339 inwoners en is ook
aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

We hopen dat u het een aantrekkelijk programma
vindt en nodigen u graag uit aanwezig te zijn op
19 mei a.s. in Groningen. U kunt zich aanmelden
door terugzending van bijgaande antwoordkaart.
Wij zouden uw antwoordkaart graag terugontvangen voor uiterlijk 1 mei i.v.m. de reservering van
de bus en lunch. De kosten bedragen ƒ 35,- per
persoon, ter bestrijding van de kosten voor de
bus, de lunch en de entree van het museum.
HET BESTUUR SPREEKT DE HOOP UIT DAT
OOK JONGEREN UIT ONZE FAMILIE ZULLEN
DEELNEMEN AAN DE FAMILIEDAG.

Oproep

Het is immers leuk om je familie te leren kennen
en elkaar te ontmoeten op de historische grond
van het Groningerland. Allemaal welkom!

De houtzaagmolens in de familie
Onze gemeenschappelijke voorvader Fredericus
Cleveringa (1701-1771) was houtzaagmolenaar
en eigenaar van de molen de Fortuyn bij Leens.
Hij trouwde op 2 januari 1727 met Martjen Stenhuis van de Alberdaheerd in 't Zandt. Na hun
huwelijk werden zij door ds. H.Eckens aangenomen als "ledematen" van de kerk in Leens.
Bij acte van 20 juni 1737 kregen Fredericus en
zijn beide zwagers Sjabbe Roelofs Stenhuis en
Henricus Stenhuis, toestemming van de Heer van
Farmsum om "in een vaste altoos durende bekleming op negen grazen land gelegene onder
het carspel Schatgegister en Jurisdictie van
Farmsum sagemolens met behuizingen annexen
en verder toebehoor te bouwen en te timmeren
na hare lieden conveniëntie". Er werden inderdaad twee zaagmolens gebouwd en uit verdere
bescheiden valt op te maken dat Henricus Stenhuis en zijn vrouw Yktjen Cornelie Hoeksema, de
molens hebben geexploiteerd en in een van de
behuizingen erbij hebben gewoond.
In die periode zat de zoon van Fredericus, Bronno Fredericus, geboren in 1737 te Leens, op de
Latijnsche School in Appingedam. Deze zal wel
eens op bezoek zijn gegaan bij zijn oom en tante
in het aangrenzende Farmsum. Misschien woonde hij zelfs wel bij hen in toen hij in Appingedam
op school zat. In elk geval hebben de contacten
ertoe geleid dat Henricus zijn neef voorstelde om
samen met hem het bedrijf verder te exploiteren.
Intussen had Bronno Fredericus kennis gekregen
aan een meisje uit Farmsum, Johanna Quintina
Pabus, de dochter van ds. Rudolph Pabus, die
predikant was in Farmsum.
Op 12 mei 1761 trouwden Bronno Fredericus en
Johanna Quintina met elkaar en kort daarna tekenden zij beiden samen met Henricus Stenhuis
en Yktjen Cornelie Hoeksema een overeenkomst
"tot oprichting van een houtnegotie", waarbij werd
vastgelegd dat Bronno Fredericus de directie en
administratie zou voeren en daarvoor naast een
salaris van 600 Carolische guldens, 's jaars vrije
woning zou genieten. Zo had dus Bronno Fredericus niet alleen een vrouw gevonden, maar ook
werk en een huis. Daarbij die molens zijn vervolgens ook hun kinderen geboren: Marrechien Rudolph Pabus - Anna en Albertus Muntinghe.
Wat precies de reden is geweest weten we niet,
maar op een gegeven moment besloten beide
partners in de onderneming - Henricus Stenhuis
was inmiddels overleden - de molens te verkopen, hetgeen geschiedde op 5 mei 1790 en wel
aan Monsieur Nansko Dallinga. Bronno Frederi-

Houtzaagmolen

cus en Johanna Quintina verhuisden vervolgens
naar Appingedam.
Bronno Fredericus werd daar op 31 december
1790 ingeschreven als burger en op 4 januari
1791 konden hij en zijn vrouw een pand kopen in
de Solwerderstraat (later nr. 25), waar zij hun
hele verdere leven hebben gewoond. Hun oudste
zoon Rudolph Pabus die rechten studeerde aan
de Hogeschool in Groningen, zou trouwen met
Cornelia Ebels en lange jaren als burgemeester
van Appingedam fungeren.

Vrijwillige bijdrage
De destijds afgesproken vrijwillige bijdrage willen
wij ook voor het jaar 2001 niet wijzigen. Dit kan
omdat we de activiteiten en bestuurskosten kunnen beperken. Graag verzoeken wij U uw bijdrage voor dit jaar over te willen maken naar de
penningmeester, bankrekening nr. 4493.93.879
t.n.v. de Stichting Familiearchief Cleveringa te
Harlingen.
Als u nog vragen hierover heeft kunt u contact
opnemen met Gilbert Cleveringa, onze penningmeester, die U kunt bereiken op het adres:
Bonifatiusplein 2, 8911 JT Leeuwarden
tel. 058 – 213 68 87
e-mail: cleveringa@rederij-doeksen.nl
Familieleden die voor het jaar 2000 nog niet betaald hebben, sporen wij graag aan dit op korte
termijn te willen doen.

Het bestuur doet nogmaals een dringende oproep
om de toegezonden familieregistratieformulieren
terug te zenden en eventueel een opgave te verstrekken van familie-eigendommen die in aanmerking komen voor bewaring het Rijksarchief te
Groningen.
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen
met Hil ten Kate-Cleveringa, tel. 070 – 364 22 48.

Enquête
Vorig jaar hebben we een kleine enquête gehouden met de bedoeling om te peilen waar de
belangstelling naar uit gaat ten aanzien van de
familiedagen. Hierna daarover een kort verslag.
In totaal zijn er circa 17 formulieren geretourneerd, waarvan één heeft aangegeven geen
belangstelling te hebben en vervolgens het formulier niet heeft ingevuld. Van de overige formulieren zijn de antwoorden geturfd en in grote lijn
bleek dat de meeste respondenten het liefst een
excursie wilden maken naar Groningen en dan
het liefst in het voorjaar. De frequentie van het
aantal familiedagen werd door de helft van de
respondenten ingevuld met 1x per jaar en de
andere helft zou het 1x per twee jaar of 1x per
1½ jaar willen. Bijna iedereen opteerde voor de
zaterdag als beste dag om de familiedag te organiseren.
Bijna iedereen is tevreden over het geboden
programma op de dagen die tot nu toe zijn gehouden. Sommige mensen hebben suggesties
gedaan aan het bestuur, deze zijn besproken of
zullen nog worden besproken. Zo mogelijk zal er
rekening mee worden gehouden.
Enigszins teleurstellend was het lage percentage
antwoorden die bovendien merendeels zijn ingevuld door familieleden in de categorie ouder dan
50 jaar.
Op grond van het bovenstaande heeft het bestuur besloten voorlopig de traditie voort te zetten om in het voorjaar een familiedag te organiseren in het Groningerland.

Overeenkomst Rijksarchief Groningen
In het jaar 2000 is de officiële overeenkomst
getekend met het Rijksarchief in Groningen, betreffende de bewaring van familiestukken in het
Rijksarchief. Deze overeenkomst van opneming
en bewaring is ondertekend door onze voorzitter
en de archivaris, alsmede door de rijksarchivaris
te Groningen. In Nieuwsbrief nr. 4 (maart 2000)
heeft u uitgebreid kunnen lezen over de rechten
en plichten die wij zijn aangegaan met het Rijksarchief. Als u behoefte heeft aan nadere informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met
onze bestuursarchivaris Hil ten Kate Cleveringa,
tel. 070 – 364 22 48

"Op ter Borg" in oude glorie hersteld
Vorig jaar hebben onze familieleden Having en
Annechien Steenhuis Geertsema hun eeuwenoude boerderij in Wirdum laten renoveren. Hierover
heeft een aardig stukje in de krant gestaan,
waarvan wij onderstaand de tekst weergeven.
Wie regelmatig aan de noordkant van Wirdum
komt, zal het niet ontgaan zijn dat er rond de
boerderij van de familie Steenhuis Geertsema
koortsachtig is gewerkt. Na jaren van plannen
maken werd vorig jaar mei begonnen met de

