en verhalen) bestaat dat zijn moeder zwak van
gestel was; zij overleed op 53-jarige leeftijd.
Waarschijnlijk geïnspireerd door zijn vader viel
de keuze op het artsenberoep. Hij zette diens
praktijk voort en bleef aldus in het huis wonen,
waar later zijn vrouw met straffe hand de scepter
zou zwaaien over de huishouding en de enorme moestuin.

Helaas zijn er in het vorige nummer van onze
Nieuwsbrief enkele foutjes geslopen, die we hierbij graag herstellen. Zo is er in het artikel over de
kerk in Appingedam sprake van 'gastvoogden',
dat moet zijn 'gasthuisvoogden'
en 'kleeftmeesters' moet zijn
'kluftmeesters' (kluft is wijk) De
afbeelding op pagina 3 is niet de
kerk in Oostum, maar van Opwierde.

Hij was een man met een groot
warm hart, hulpvaardig en
sociaal voelend. Bij zijn 40jarig ambtsjubileum deed hij
Mutaties
een schenking waaruit alimentering aan de armen uit de
Als zich in uw gezinssituatie
gemeente rijkelijk werd aangemutaties voordoen, door bijvoorvuld.
beeld geboorte, overlijden, huEen bijzonder voorval deed
welijk, enz. zou het bestuur het
zich zelfs na zijn dood voor:
op hoge prijs stellen als u ons op
zijn zoon werd op zekere dag
de hoogte wilt houden. Een
door een notaris opgebeld met
kaartje, brief of e-mail naar het
het bericht dat een of andere
secretariaat is al voldoende.
Amerikaan een legaat aan hem
had nagelaten. Wat was het
geval? Een doodarme landarKopij
beider was met zijn gezin naar
Het volgende nummer van de
Amerika getrokken en had
Nieuwsbrief verschijnt in oktober
daar zijn geluk beproefd. Hij
Dr. R.P. Cleveringa (1822-1900)
2002. Als u hierin iets wilt schrijwas zeer goed terechtgekoven, bijv. een interessante anekmen, maar was nooit de dokter
dote over de familie of een ander
vergeten die in benarde tijden
wetenswaardig verhaal, wil het secretariaat de
in Appingedam het gezin altijd in alle narigheid
kopij hiervan graag ontvangen voor 1 oktober a.s.
en ziekte belangeloos had behandeld. Nu hij zijn
schaapjes op het droge had, wilde hij die dokter
alsnog belonen.
Het bestuur wenst u graag mooie
Voor zijn diensten bij de bestrijding van de cholera-epidemie die in 1863 woedde, werd hem een
Paasdagen en hoopt U allen te zien
zilveren medaille van Koning Willem III toeop de familiedag!
gekend (een soortgelijke medaille is te zien in het
Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden in Paleis 't Loo te Apeldoorn).
Tijden waren rustiger dan nu in de 21e eeuw. Als
de dokter zijn visites maakte, liet hij Hendrik
Dertien, zijn knecht en koetsier, soms voor een
korte pauze stoppen om tussendoor even te gaan
vissen; een hengel had hij altijd bij zich, want die
zat op kunstige wijze in zijn wandelstok verborgen!
Het tempo werd met de jaren allicht lager. Wandelen met zijn jeugdige kleinzoon vormde een
perfecte combinatie, want - zo constateerde hij "jong kan nog niet zo hard en ik kan niet meer zo
hard" Hij was een lieve grootvader, een aimabel
man ( zo komt uit brieven naar voren): een groots
persoon op dat ene zelfde kleine plekje.
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Stichting Familiearchief Cleveringa
5 e jaargang

Het is alweer maart 2002 en dus hoog tijd om
voor u een nieuwe Nieuwsbrief in elkaar te
gaan zetten. In het afgelopen winterseizoen is
er niet zo heel veel gebeurd, maar nu het
voorjaar wordt, kijken we weer vooruit en zien
met belangstelling o.a. de geplande familiedag tegemoet.
Verder hebben we in dit nummer weer een bijdrage van onze voorzitter die op verzoek van de
redactie iets heeft geschreven over de landbouwers in de familie Cleveringa en een artikel van
Hil ten Kate-Cleveringa over haar overgrootvader. Wij wensen u veel leesplezier!

Familiedag 2002

nummer 8

“Op ter Borg” te Wirdum

13.15 uur

Vertrek naar Delfzijl voor een koffietafel in het Eemshotel - "op stelten staande in het water".

14.30 uur

Vertrek per bus in noordelijke richting voor een kort bezoek aan de
dorpen Bierum en Spijk.
Bierum was de woonplaats van Jan
Albertus Cleveringa ( 1792 - 1853),
de tweede zoon van mr. Rudolph Pabus Cleveringa en Cornelia Ebels. Bij
de acte van scheiding en deling van
hun nalatenschappen op 1 mei 1827,
staat Jan Albertus vermeld als rijksbelastingontvanger in Midwolda. Niet
duidelijk is of hij die functie ook in
Bierum vervulde. Toen hij daar woonde, zou hij ook kerkvoogd zijn geweest. Een reden voor ons om even
een kijkje in de kerk te nemen, alvorens we onze weg vervolgen naar
Spijk. Spijk is een van de mooiste radiaire wierdedorpen in het hoge noorden met een ringweg en gracht om de
kerk.

15.30 uur

Indien de tijd het toelaat gaan we
naar de Eemshaven om daar een
blik te werpen op de krachtcentrale,
het havengebeuren en de veerdienst
naar het Duitse Borkum.

16.15 uur

We rijden terug over de snelle route
(N 46) naar de stad Groningen en
nemen afscheid bij het Station Groningen CS.

Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd en ook op de Nieuwjaarsgroet is vermeld, wordt de familiedag dit jaar gehouden op
zaterdag 1 juni 2002.
Het programma ziet er als volgt uit:
De deelnemers komen aan tussen 10.30 en
11.00 uur op het Centraal Station in Groningen.
We ontmoeten elkaar aldaar in de stationsrestauratie met (wie dat wil) een kopje koffie.
Vertrek per bus naar Wirdum voor
een bezoek aan de boerderij "Op
ter Borg" van Having Steenhuis
Geertsema en Annechien
Detmers en hun twee
zonen Jaap en Detmer.
Onder het genot van een
kopje koffie zal Having
iets vertellen over het
boerenbedrijf en de problemen om het bedrijf
gaande te houden.
Daarna krijgen we een
rondleiding over het bedrijf en kunnen we ook
zien hoe het huis er na de
restauratie thans uitziet
(zie ook het artikel in de
Nieuwsbrief nr. 6, voorFam. Steenhuis Geertsema
jaar 2001).

maart 2002

11.00 uur

Vrijwillige bijdrage en de financiën
De penningmeester maakt zich zorgen over het
teruggelopen aantal vrijwillige bijdragen. Dat
betekent dat we interen op ons vermogen dat
gelukkig nog wel positief is. Gemakkelijk zou het
zijn als u uw bank machtigt om elk jaar automatisch een bedrag over te schrijven. Dan heeft
men er geen omkijken meer naar en de stichting
heeft haar inkomsten. U weet het, het bankrekeningnummer van de stichting is: 4493.93.879. In
verband met de nodige transparantie vermelden
we nog een keer dat uw vrijwillige bijdrage goed
van pas komt om de kosten van de Nieuwsbrief,
de verzendkosten, de huur van de bus op de
jaarlijkse familiedag, de Kamer van Koophandel
enz. eruit te kunnen bestrijden.

Landbouwers in de familie Cleveringa
Nu wij dit jaar op onze familiedag een bezoek
zullen brengen aan "Op ter Borg", de boerderij
van Having Steenhuis Geertsema en Annechien
Detmers, is het misschien aardig om in deze
Nieuwsbrief nog wat over hun voorgeschiedenis
in herinnering te brengen.

Spijk

We hopen uiteraard op mooi weer en een grote
opkomst van onze familieleden. We hopen dat de
stijgende tendens om deel te nemen aan de jaarlijkse familiedag zich ook dit jaar zal doorzetten.
Kosten familiedag
Het vorig jaar zijn we niet helemaal uitgekomen
met de van u gevraagde bijdrage voor de familiedag. Het bestuur heeft daarom besloten de bijdrage voor dit jaar te bepalen op € 20,00 per
persoon. Wij vragen U in de bus af te willen rekenen met de penningmeester. Om een indruk te
krijgen hoeveel mensen er meegaan (i.v.m. het
bestellen van de bus en catering), verzoeken wij
u het bijgevoegde antwoordkaartje terug te willen
sturen aan het secretariaat voor uiterlijk 1 mei
a.s. Aanmelding per e-mail kan natuurlijk ook:
h.cleveringa@planet.nl

Vrijwillige bijdrage
Zoals u al in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen blijft ook in het jaar 2002 de richtlijn
voor uw vrijwillige bijdrage ongewijzigd. Als
richtlijn willen we u een bedrag van € 22.50
per persoon vragen.
Graag verzoeken wij u dit bedrag te willen
overmaken op het bankrekeningnummer
4493.93.879 van de Stichting Familiearchief
Cleveringa te Harlingen, o.v.v. bijdrage 2002.
Degenen die nog niet betaald hebben over het
jaar 2001, verzoeken wij het dubbele bedrag
te willen voldoen.
Als u vragen heeft over de bijdrage kunt u
altijd contact opnemen met onze penningmeester Gilbert Cleveringa, Bonifatiusplein 2,
8911 JT Leeuwarden, tel. 058 – 2136887 of
per e-mail: cleveringa@rederij-doeksen.nl

Mr. Rudolph Pabus Cleveringa en Cornelia Ebels
hadden in 1811/1812 deels door aankoop van de
erven van Anna Cleveringa en Jan Ebels (Rudolph Ebels en Aafje Steenhuis) de Alberdaheerd
in 't Zandt in eigendom verkregen. Na hun dood
werd bij de acte van scheiding en deling van hun
beider nalatenschappen op 1 mei 1827 de Alberdaheerd met de omringende landerijen toegewezen aan hun zoon Enno Ebels Cleveringa, die al
een tijd op het boerenbedrijf werkzaam was. Hij
trouwde vervolgens op 22 augustus 1827 met
Jantje Lourens Brink. Zij kregen vier dochters en
een zoon die de naam Rudolph Pabus kreeg.
Na de dood van Enno Ebels op 14 november
1870 kwam de leiding van het bedrijf in handen
van zijn weduwe en haar zoon. Deze werd na het
overlijden van zijn moeder op 8 mei 1840, eigenaar van het gehele bedrijf. Rudolph Pabus was
intussen op 16 mei 1878 getrouwd met Zwaantina Tichelaar uit Loppersum. Het echtpaar kreeg
een zoon op 21 mei 1883, die Enno Ebels werd
genoemd, naar zijn grootvader van vaders kant.
Enno Ebels trouwde op 2 mei 1908 met Abellina
Pieterdina Zandt. In de loop van de jaren trokken
zijn ouders zich uit het bedrijf terug, verhuisden
naar Groningen en lieten zo hun bedrijf verder
aan hun zoon over.
Enno Ebels en Abellina Pieterdina kregen twee
dochters, Anna Zwaantina op 21 juli 1910 en
Swaantina Martha op 4 september 1912. De oudste dochter trouwde op 5 september 1934 met
Kornelis Dirk Hartmans en vertrok naar Amster-

dam waar Hartmans bibliothecaris van het gemeentearchief was.
Swaantina Martha trouwde op 7 juni 1939 met
Jannes Steenhuis Geertsema, die bij zijn huwelijk
een eigen boerderij meebracht - Op ter Borg - die
hij had geërfd van zijn oom die kinderloos was
gestorven. Het echtpaar kreeg drie kinderen,
Having op 13 januari 1943, Enno Ebels op 2
september 1944 en Abellina Pieterdina op 29
september 1946.
Aangezien Enno Ebels dierenarts wilde worden,
had Having de keuze tussen de Alberdaheerd,
die zijn moeder van haar ouders had geërfd en
Op ter Borg, die zijn vader had meegebracht. Hij
koos voor de Op er Borg, als gevolg waarvan de
Alberdaheerd met de landerijen die erbij hoorden
in 1972 werd verkocht aan S.T. Boerma.
Having trouwde op 21 december 1971 met Annechien Detmers, die op 4 augustus 1942 was geboren.
Zij gingen wonen in een bungalow naast Op ter
Borg, maar hebben sinds het vorige jaar (2001)
hun intrek genomen in de boerderij, nadat deze
grondig was gerestaureerd.
Having en Annechien hebben twee zonen, Jaap
geboren op 3 september 1972 en Detmer op 17
februari 1975. Zij hebben inmiddels beiden de
Hogere Landbouwschool achter de rug.

Enno Ebels en Having

Een voorvader om van te houden!
Zijn hele leven heeft dr. Rudolph Pabus Cleveringa (1822-1900) in Appingedam gewoond
aan de Solwerderstraat. Het huis bestaat niet
meer. Op het na afbraak vrijgekomen terrein
staan nu twee rijen bejaardenwoningen rond een
klein pleintje. Wie de familiedag in 1995 meemaakte, zal zich herinneren dat wij ook daar als
"Cleveringa-plek" even stilstonden.
Hij woonde en speelde met zijn drie zusters in
het grote huis, waar zijn vader Rudolph Ebels de
artsenpraktijk uitoefende. De indruk (uit brieven

