Van een enkele nazaat hebben we al gegevens
ontvangen, waarvoor dank. We hopen in de
komende tijd meer gegevens over de jongste
generaties te mogen ontvangen.

Ook als u minder interesse hebt in de familie,
zouden we toch graag de gegevens ontvangen,
teneinde een zo compleet mogelijk bestand te
kunnen aanleggen. U kunt deze gegevens
opsturen naar onze secretaris: Heino
Cleveringa Nedereindseweg 223 3438 AC
Nieuwegein; email: h.cleveringa@planet.nl

Mutaties

NIEUWSBRIEF

u over 2002 nog niet heeft betaald is de vrijwillige bijdrage 2x zo hoog.
Als u vragen heeft of nadere informatie wilt
ontvangen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gilbert Cleveringa, tel. 058- 2136887

Stichting Familiearchief Cleveringa
6 e jaargang

Kopij
Het volgende nummer van de Nieuwsbrief verschijnt in oktober 2003. Wie dient zich aan om
hierin een verhaal of anekdote te schrijven
over zijn of haar familiale belevenissen? Immers als er meer verhalen uit de familie komen, wordt het blad interessanter en krijgt
daarmee een meerwaarde. Kopij kunt u, het
liefst per e-mail of in andere digitale vorm,
zenden naar het secretariaat voor 1 oktober
2003. E-mail: h.cleveringa@planet.nl

Het bestuur wenst u graag heel zonnige
en goede Paasdagen en hoopt u in groten
getale te ontmoeten op de familiedag op
10 mei aanstaande.

Heino Hermannus Brucherus Cleveringa (1875-1945), zijn vrouw
Truus en beide zonen Rudolph Arnoldus Willem en Gilles. (foto

Zoals we dat elk voorjaar doen, ontvangt
u hierbij al weer de tiende Nieuwsbrief,
sinds het bestaan van onze stichting. In
dit nummer zal zoals gebruikelijk aandacht besteed worden aan het jaarlijkse
hoogtepunt, de familiedag in mei a.s. Dat
we ondertussen als bestuur niet stil hebben gezeten zal u bij het lezen van deze
Nieuwsbrief wel duidelijk worden. Met
name de op handen zijnde publicatie "Een
Groninger familie" vergt, vooral van de
voorzitter, veel tijd.
Nu wij dit schrijven leven we in een tijd van
vreselijke spanning in de wereld, we kijken
echter ook met positieve spanning uit naar de
tweede zaterdag in mei wanneer we elkaar
weer ontmoeten. We hopen dat velen van u
aanwezig zullen zijn.

nummer 10

maart 2003

toen' een oude pastorietuin met een rijke stinsenflora en de plaatselijke kerk. Ook gaan we
naar de zeehondencrèche van Lenie 't Hart als
daar tijd voor is.
Vervolgens gaan we naar de Huningaheerd,
een boerderij die ligt aan de Oosterweg tussen
Pieterburen en Eenrum. Het terrein is onlangs
geheel gerenoveerd met o.a. een ouderwetse
'peerdewask'. Daarna spoeden we ons weer
naar de stad Groningen waar we afscheid nemen tegen vijven bij het startpunt van de excursie. Het bestuur hoopt u hiermee een aantrekkelijk programma te hebben voorgeschoteld.
Verderop in dit nummer leest u meer over de
verschillende onderdelen van de excursie.

circa 1923)

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze Nieuwsbrief.

Als zich in uw gezinssituatie of in de familie
mutaties voordoen, zoals geboorte, doop, huwelijk, overlijden, adreswijziging, enz., zou het
bestuur hiervan graag op de hoogte worden
gehouden. Een kaartje of briefje naar het secretariaat is al voldoende. Op die wijze blijven
we inzicht houden in de familie in al zijn geledingen, hetgeen voor de historie belangrijk is.

Financiën & vrijwillige bijdrage
De penningmeester heeft over het jaar 2002 de
rekening bij het bestuur ingediend. het jaar
sluit op een batig saldo van € 119,95. We spelen dus ongeveer quitte en dat is aangezien we
geen winstgevende instelling zijn, op zichzelf
goed. De marge is echter wel erg klein, zodat
we wederom aan u allen willen vragen om de
jaarlijkse vrijwillige bijdrage (€ 22,50) te willen
overmaken op bankrekening nummer
4493.93.879 t.n.v. Stichting Familiearchief Cleveringa te Harlingen, o.v.v. bijdrage 2003. Als

Het bestuur
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Dit jaar houden we onze familiedag op zaterdag 10 mei. Zoals gebruikelijk vertrekken we
weer van het hoofdstation in Groningen om ca.
11.15 uur, nadat we in de stationsrestauratie
een kopje koffie hebben gedronken. We gaan
dan per bus naar Usquert ( ca. 25 km ten noorden van de stad) in de buurt waarvan aan de
Streeksterweg 101 de Cleveringaheerd is gelegen van de huidige bewoner L.Westerhuis.
We hopen daar een kort bezoek af te leggen,
waarna we verder gaan naar Noordpolderzijl,
een klein vissershaventje aan de Groninger
kust en in feite het noordelijkste puntje van
het vaste land. We zullen daar de lunch gebruiken in 't Zylhoes .
Na de lunch vertrekken we naar Pieterburen en
zullen daar een bezoek brengen aan 'Domies

Pieterburen

Landschapsbeheer komt eens per jaar langs ter
controle en advisering".

Eigenaren en bewoners
van de Cleveringaheerd

de 'haven' van Noordpolderzijl...

Aanmelden & kosten familiedag
De kosten voor deelname aan de familiedag
bedragen € 20 per persoon. Uit deze bijdrage
wordt het vervoer, de lunch en evt. entrees betaald. Wij vragen u om in de bus met de penningmeester met gepast geld af te rekenen.
Om te weten hoeveel mensen er komen, verzoeken wij u vriendelijk om het bijgesloten antwoordkaartje voor uiterlijk 1 mei a.s. te
willen terugsturen naar de secretaris. U kunt
zich ook per e-mail aanmelden:
h.cleveringa@planet.nl

Erf boerderij Huninga weer als nieuw
Het onderstaande bericht lazen we voor u in
het Dagblad van het Noorden van 3 oktober
2001:
"Aan de Oosterweg halverwege tussen Pieterburen en Eenrum staat een van de meest monumentale boerderijen van het Hogeland: Hunin-

Huninga Heerd

ga. Herenboer R.J. Clevering is er met recht
trots op. Daarom was hij er ook als de kippen
bij toen hij vernam van het feit dat Landschapsbeheer in het kader van het nieuwe project Monumentale Boerenerven de directe omgeving
van dit soort boerderijen wil opknappen.
Financieel gezien is het niet onbelangrijk dat
ook de provincie Groningen en de Nationale
Postcodeloterij een aardig duitje bijdragen; ook
van de eigenaar van de boerderij wordt overigens een percentage in de kosten gevraagd.
De bedoeling is om in vier jaar tijd maximaal
tachtig boerenerven aan te pakken.
Bij Huninga zijn betrokkenen niet over één
nacht ijs gegaan: er zijn op uitgebreide schaal
snoeiwerkzaamheden verricht, de gracht is
hergraven dan wel uitgebaggerd, er is royaal
beplant (ook een foeilelijke nieuwbouwloods is
over enkele jaren achter het groen verdwenen), terwijl ook de restanten van een oude
peerdewask (paardenwasplaats) zijn opgeknapt.
Directeur G.D. van Manson van Landschapsbeheer Groningen wees er bij het begin van het
project Monumentale Boerenerven op dat een
en ander eindigt met een beheerplan. De eigenaar van de boerderij krijgt als het ware een
onderhoudsboekje, waarmee hij zijn erf in goede staat kan houden. De groenwacht van Land-

In 1668 zijn de bewoners van de Cleveringaheerd Claas Writzers en Gertien. Hun opvolgers
werden hun dochter en hun schoonzoon Arent
Reintjes Cleveringa. Deze Arent Reintjes komt
verder steeds als eigenerfde voor te Usquert
en moet tot vader gehad hebben Freerk of Frerick (Jans) Reijntjes van Oosterwijtwerd, overleden aldaar in 1683. Hoe zijn zoon Arent R.
aan de naam Cleveringa gekomen is, is niet
bekend. De mogelijkheid bestaat dat deze zijn
moeders naam heeft aangenomen. In ieder geval heeft de heerd tijdens zijn aanwezigheid de
naam Cleveringa-heerd gekregen.
Arent Reintjes Cleveringa en Jantje Claassen
kregen tien kinderen, n.l. Hilke, geboren 1 februari 1685, Grieje, geboren 30 januari 1687,
Hijckjen geboren 26 februari 1688, Hijckjen
geboren 22 februari 1689, Freeric geboren 9
maart 1690, Freeric geboren 27 augustus 1693,
Frerick geboren 17 januari 1695, Claas geboren
5 januari 1696, Claas geboren 11 juli 1697,
Frerick geboren 25 februari 1698, waarvan
slechts Grietje en Claas (1697) in leven bleven.
Het vermoeden is gewettigd dat Arent R. een
broer had, genaamd Berent. Deze Berent Cleveringa, landbouwer op de Hayemaheerd te
Warffum, wordt bij zijn huwelijk met Duireke
(Derks) Cnol genoemd als te zijn afkomstig van
Usquert. Zijn vader heette vermoedelijk ook
Freerk of Freric, want 3x werd een zoon Freerk
gedoopt en 2x Claas bij Arent Reintjes. Berent
Cleveringa en Duireke Cnol hadden twee zoons,
n.l. Derk en Frerik.

10 mei 2003: Familiedag !
Dit jaar wordt de familiedag gehouden op
zaterdag 10 mei. We hebben weer een
boeiend programma opgesteld (zie elders
in deze Nieuwsbrief) dat voor jong en oud
de moeite waard is. Komt dus allen en
geef u op door het terugsturen van bijgevoegd antwoordkaartje.

Een Groninger familie
Zoals u waarschijnlijk wel weet is onze voorzitter druk bezig met de afronding van het manuscript over de geschiedenis van onze familie
Cleveringa. Het boek willen wij als bestuur van
de Stichting familiearchief Cleveringa, graag in
druk laten verschijnen.
In het verhaal wordt aandacht besteed aan alle
leden van onze familie vanaf Bronno Freerks
Cleveringa in hun onderlinge verbindingen en
persoonlijke levensgeschiedenis. De tekst zal
worden opgeluisterd met een keuze uit het
grote aantal afbeeldingen dat intussen met
medewerking van onze leden, is bijeen gebracht.
Wij zijn op het ogenblik bezig te onderzoeken
op welke wijze het boek kan worden gefinancierd en hebben daarbij de hulp ingeroepen
van een aantal daarvoor in aanmerking komende fondsen. Zodra wij weten dat de financiering rond is, zullen wij in elk geval voor onze
leden de mogelijkheid openen om via een voorintekeningbestellingen te plaatsen voor één of
meer exemplaren.
Mochten er onder de Cleveringa's zijn die willen meewerken aan de financiering van het
boek door een speciale bijdrage in de orde van
200,- tot 500 Euro, dan zullen wij dat op hoge
prijs stellen. Zij worden dan met name in het
boek genoemd en krijgen uiteraard ook een
exemplaar van het boek. U kunt zich melden!

De jongere generaties Cleveringa
Er is ons gevraagd of het mogelijk zou zijn om
de genealogie van onze familie zoals die is
vastgelegd in de uitgave van het Nederlands
Patriciaat van 1954, verder bij te werken en de
aanvullingen 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 stellen en aan ons op te geven. Het gaat om de
jongste generaties die nog niet voorkomen in
het familieoverzicht 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.

