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Het bestuur van de Stichting Familie-
archief Cleveringa heeft op 14 oktober j.l. 
haar bestuursvergadering gehouden. Vele 
zaken zijn aan de orde geweest. Een aantal 
ervan vindt u in deze Nieuwsbrief terug. 
Wij willen u graag attenderen op onze op-
roep om gegevens van de jongste familie-
leden aan ons op te sturen, zodat we een 
compleet overzicht krijgen van de jongste 
generaties. 
Verder wordt aandacht besteed aan de in 
mei gehouden familiedag en wordt een ar-
tikel gewijd aan een van de meer bijzonde-
re gebeurtenissen in de loop van de tijd 
binnen onze familie. 
 
Veel leesplezier!  Het bestuur. 

Familiedag 2002 
Op zaterdag 1 juni was 
het dan zover: de jaar-
lijkse familiedag die dit 

het met het weer en genoten daardoor dubbel 
op. Having heeft op enthousiaste wijze verteld 
van de geschiedenis van de verbouwing en res-
tauratie. Het resultaat (nog niet helemaal klaar) 
mag er wezen! Een prachtige bijdrage aan de 
historie van het Groninger land en van één van 
de familiebezittingen. 
(Inmiddels is er een boekje over verschenen ge-
titeld: " De boerderij Op ter Borg te Wirdum" 
ISBN 90-802800-4-6 ) 
 
Van Wirdum ging de tocht naar Delfzijl, waar we 
de lunch gebruikten in het Eemshotel dat bui-
tendijks staat en waar we naast de koffietafel 
genoten van het prachtige uitzicht over de 
Eems. Na de lunch gingen we naar Bierum en 
bezochten daar de kerk. Er bleek nog een Cle-
veringa predikant te zijn geweest Elders in deze 
Nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.  
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Een tipje van de sluier voor de familiedag 2003:  
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Having vertelt over de restauratie van 'Op ter Borg' (juni 2002) 

volgende nummer van de Nieuwsbrief ver-
jnt in maart 2003. Als u hierin iets wilt 
ijven, ontvangen wij graag de kopij vóór 
aart 2003 op het secretariaat. 

keer ging naar het ooste-
lijk deel van Fivelingo in 
de provincie Groningen. 
We kwamen bij elkaar 
zoals gebruikelijk in de 
restauratie van het Cen-
traal Station in Gronin-
gen, waar de bus van 
Arriva klaar stond. Na het 
nuttigen van een kopje 
koffie of thee vertrokken 
we richting Wirdum, waar 
we allerhartelijkst werden 
ontvangen door Annechien en Having Steenhuis 
Geertsema. 
We hebben daar genoten van de prachtige res-
tauratie van hun boerderij 'Op ter Borg' midden 
in het weidse Groninger landschap. We troffen 

 
Na Bierum gingen we naar Spijk, een van de 
mooiste Groninger terpdorpen met de kerk op 
een eiland in het midden van het dorp. We be-
zochten daar ook de kerk en maakten kennis 
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met een amateur-orgelbouwer die een prachtig 
klinkend orgel had gebouwd van oude onder-
delen en oud hout. Hij speelde er op in de kerk. 
Aan het eind van de dag brachten we nog een 
kortstondig bezoek aan de Eemshaven en reden 
vervolgens via de provinciale weg terug naar de 
stad Groningen. Moe en voldaan gingen we 
daarna ons weegs. 
Het aantal deelnemers aan de familiedagen is 
licht stijgende, ook komen er meer jonge fami-
lieleden hetgeen erg verheugend is; we hopen 
dat deze trend zich doorzet! 

De kerk van Bierum met steunbeerHet Zijlvest der Drie Delfzijlen 
De waterbeheersing in N.O Groningen betrof 
van oudsher de waterafvoer uit een drietal stre-
ken naar de zee. Daartoe lagen in het Damster-
diep - vroeger Delf geheten - drie sluizen of zij-
len: de Slochterzijl, de Dorpsterzijl en de 
Scharmsterzijl, die niet alleen het water uit het 
achterland moesten verwerken, maar ook omge-
keerd het binnenstromen van zeewater moesten 
voorkomen. 
De organisatie van een en ander was in elk van 
deze drie streken in handen van een 'zijlvest', 
wat wij tegenwoordig een waterschap zouden 
noemen. Deze zijlvesten waren onderverdeeld in 
"Schepperijen". Zo kende het Slochterzijlvest 
vier schepperijen en het Dorpsster- en het 
Scharmsterzijlvest elk vijf schepperijen. De 
schepperijen waren weer onderverdeeld in zijl-
eden met aan het hoofd een 'zijlrechter'. De be-
stuursleden van de zijlvesten - Scheppers gehe-
ten - werden gekozen door de zijlrechters be-
halve wanneer het ging om een zogenaamde 
staande schepperij. 
De drie zijlvesten hebben zich al heel vroeg ver-
enigd in het Generale Zijlvest der Drie Delfzij-
len, dat als gemeenschappelijk doel had het on-
derhoud van de drie sluizen. Deze waren oor-
spronkelijk van hout, maar werden in de loop 
van de jaren vervangen door stenen bouwwer-
ken. 
Het hoofdbestuur van het Generale Zijlvest werd 
gevormd door 14 scheppers, één uit elk van de 
veertien schepperijen met aan het hoofd de 
Overste Schepper. Oudtijds fungeerde de Abt 
van het Klooster te Wittewierum qualitate qua 
als zodanig. Later werd de Overste Schepper bij 
toerbeurt door een van de drie zijlvesten aan-
gewezen. 
Het hoofdbestuur had het opzicht over alles wat 
het Generale Zijlvest betrof, maar mocht zich 

niet bemoeien met de zaken van de drie onder-
delen. In hoofdzaak had het naast de zorg voor 
de zijlen, de schouw over het Damsterdiep van 
Groningen tot Delfzijl en over de afwateringen, 
pompen, goten en riolen binnen Delfzijl. 
Het hoofdbestuur werd bijgestaan door een se-
cretaris/ontvanger, die tevens als zodanig op-
trad voor de drie zijlvesten. Voor deze werk-
zaamheden ontving hij 300 gulden 's jaars als 
secretaris en eenzelfde bedrag als ontvanger 
met nog 24 gulden voor het uitbrengen van de 
rekening in duplo. Daarnaast waren er nog een 
'bode' en een 'waarman' (sluiswachter) die toe-
zicht moest houden op de zijlen. 
Vanaf 1755, het jaar waarin het Reglement van 
Prinses Anne in werking trad en de organisatie 
werd vastgelegd - ontvang de Overste schepper 
een traktement van 175 gulden per jaar, de an-
dere scheppers 120 gulden. Ten behoeve van de 
financiële verplichtingen werd 'schot' geheven 
zowel door de afzonderlijke zijlvesten als door 
het generale zijlvest. 
Oorspronkelijk lag het recht om zijlrechter te 
zijn op bepaalde heerden, die bij toerbeurt tot 
de bediening werden toegelaten. Later ging men 
het recht van de grond scheiden. had iemand 
alle rechten opgekocht dan sprak men van een 
'staande' zijleed, waren alle zijleden in één hand 
dan was deze ook staande geworden. 
Zie verder de bijdrage van de heer B.W. Sie-
mens over het Generale Zijlvest der Drie Delfzij-
len in de Groninger Volksalmanak van het jaar 
1954, waaraan het bovenstaande is ontleend. 
Zoals wij hiervoor zagen is Johannes Quintinus 
Cleveringa - als opvolger van zijn schoonvader 
Jhr.mr. Rudolph Albert van Swinderen - jaren-
lang secretaris/ontvanger geweest van het Ge-
nerale Zijlvest der Drie Delfzijlen en heeft hij 
deze functie op 12 maart 1847 overgedragen 
aan zijn zoon mr. Rudolph Pabus Cleveringa. Mr. 
Rudolph Pabus Cleveringa, de burgemeester van 
Appingedam was Overste Schepper, terwijl zijn 
zoon Enno Ebels Cleveringa in zijn kwaliteit als 
Heer van Froma en als eigenaar van de Alber-
daheerd, als schepper is opgetreden. 

De kerk te Bierum 
Tijdens ons bezoek aan de Nederlandse Her-
vormde Kerk te Bierum de afgelopen familiedag, 
bleek dat daar als predikant had gestaan ds. 
Rudolph Pabus Cleveringa. Hij was de oudste 
zoon van ds. Heino Hermannus Cleveringa en 
Helena Geertruida Nanninga en werd geboren 

op 17 december 1823 te Opwierda, waar zijn 
vader enkele jaren als predikant heeft gestaan 
alvorens naar Uitwierde te verhuizen. 
Na zijn studie in de theologie werd Rudolph Pa-
bus als predikant beroepen te Wirdum op 15 
april 1849 en vervolgens op 15 april 1859 te 
Bierum. Hij trouwde op 4 augustus 1862 te 
Veendam met Geertruida Helena Nanninga, die 
aldaar was geboren op 17 december 1825, als 
dochter van dr. Arnoldus Willem Nanninga, arts 
en Grietje Goldschmid. Ds Rudolph Pabus Cle-
veringa bleef in Bierum tot zijn emeritaat op 1 
mei 1889. Hij overleed op 29 december 1890 te 
Groningen. 

De jongere generaties Cleveringa 
Er is ons gevraagd of het mogelijk zou zijn om 
de genealogie van onze familie zoals die is vast-
gelegd in de uitgave van het Nederlands Patrici-
aat van 1954, verder bij te werken en de aan-
vullingen vervolgens op te nemen in een nieuwe 
uitgave van het Nederlands Patriciaat. 
Wij hebben uw hulp hierbij nodig en willen u 
graag vragen om gegevens beschikbaar te stel-
len en aan ons op te geven. Het gaat om de 
jongste generaties die nog niet voorkomen in 
het familie-overzicht dat u allen hebt. Wij willen 
de officiële en de roepnamen ontvangen, en 
verder datum en plaats van geboorte, de datum 
van evt. doop, door wie en waar, informatie 
over de opleiding en de evt. functie zo zij die al 
vervullen. vanzelfsprekend ontvangen wij ook 
graag de adressen en wellicht enkele foto's. 
 

U kunt deze gegevens opsturen naar onze se-
cretaris: Heino Cleveringa, Nedereindseweg 223, 
3438 AC Nieuwegein, email: h.cleveringa@pla-
net.nl 

Een Groninger familie 
Het bestuur heeft een boekje met veel foto's in 
voorbereiding over onze familie waarin inte-
ressante verhalen 
over het wel en wee 
van de verschillende 
familietakken. Het 
grootste gedeelte 
ervan is in concept 
gereed. Het boekje 
zal t.z.t tegen kost-
prijs verkrijgbaar 
zijn. Wij hopen u 
hierover meer te 
kunnen mededelen 
in de Nieuwsbrief 
van maart 2003. 

ds. Heino Hermannus Brucherus 

Cleveringa, Anna Geertruida Ja-

coba Wilhelmina Mesdag met hun 

zoon Rudolph Arnoldus Willem 

Cleveringa  

(foto omstreeks 1914) 

Vrijwillige bijdrage en de financiën 
Het gaat nog steeds moeizaam met de beta-
lingen van de vrijwillige bijdragen. We teren in 
op ons bescheiden saldo en dat willen we toch 
niet…? Automatisch betalen door middel van 
een machtiging is het eenvoudigste wat er is. 
Wat let u?: vraag een formulier bij uw bank of 
postkantoor om op die wijze te betalen en u 
bent van alle zorgen af!. Gewoon direct betalen 
mag natuurlijk ook. Het bankrekeningnummer is 
4493.93.879 t.n.v. Stichting familiearchief Cle-
veringa te Harlingen. Maakt u er gelijk werk 
van, dan kan het niet worden vergeten! Als 
richtlijn stellen we voor een bedrag van € 22,50 
per jaar per persoon. Als u er vragen over heeft 
contact dan onze penningmeester Gilbert Cle-
veringa, telefoon: 058-2136887 of email: 
cleveringa@rederij-doeksen.nl. 


