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had twee grote afsluitbare deuren en
aan weerszijden een ijzeren hek tot
in het water van de gracht. Een goed
afsluitbaar geheel dus, waarboven de
duiven nestelden.
De scheidslijn tussen adel en boeren
is niet altijd helder te trekken. Wel
lijkt het duidelijk dat de Ommelander
boeren zich probeerden te spiegelen
aan de adel en zeker na de Franse
tijd kregen ze gemakkelijker bepaalde rechten in handen. Ook het recht
dus om duiven en zwanen te houden.
Bij koop- of huuracten werd soms
apart melding gemaakt van het duivenhouden.
Er zijn vele voorbeelden van duivenslagpoorten. Zo hebben deze gestaan
bij de Op ter Borg te Wirdum (waar
ons familielid Having Steenhuis
Geertsema woont), de Hanckemaborg te Zuidhorn, de borg Scheltema-Nijenstein bij Zandeweer, de Allersmaborg te Ezinge en de borg
Verhildersum te Leens. Veel duivenslagpoorten zijn helaas verdwenen,
maar ondermeer bij Vinkersum in
Schildwolde, de Dingweer en Boelsemaheerd in Lellens zijn ze nog te
bewonderen.
Op 14 februari 1779 werd de Op ter
Borg verkocht als "…een voorhuis

met een grote vergoelde Vriesche
schuire met een gragt om het huis
en schuire, met twee poorten en enige appelhoven, met geboomten,
plantagien…" Een van deze poorten
is later in 1932 overgebracht naar
het Openluchtmuseum in Arnhem.
Helaas is deze poort in 1970 geruisloos verdwenen na het veranderen
van de ingang.
Naast duivenslagpoorten werden ook
veel duiventillen gebouwd. Rond het
midden van de 19e eeuw stonden in
de provincie Groningen bijna evenveel duiventillen als in de rest van
Nederland. Groningen was dus een
duivenprovincie bij uitstek. Met het
houden van duiven werd ook geld
verdiend. Het verdiende geld ging
vaak naar bijv. de dominee of de
schoolmeester. Toen in Pieterburen
de duiventil boven het ingangsportaal van de kerk moest verdwijnen
vanwege de bouw van de toren,
kreeg de dominee ƒ 25,- per jaar, ter
compensatie van het gebruik. Interessant is nog te melden dat bij de
Alberdaheerd in 't Zandt een prachtig
exemplaar van een duiventil bewaard
is gebleven

Huwelijk
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Op 13 augustus a.s. hopen Gartje
Anne-Marie Cleveringa en Twan Roovers in het huwelijksbootje te stappen. Wij wensen hen alvast een
prachtige dag toe en een gelukkig
samenzijn.
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Vrijwillige bijdrage

Duivenslagpoort bij Op ter Borg te Wirdum

Meer nieuws is te vinden in een aantal geschriften, waaronder een artikel
in het tijdschrift Stad en Lande jaargang 12 van de hand van Tonko Ufkes.

Mutaties
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.

Overleden
 Op 27 oktober 2003 is Johanna
Laetitia Cleveringa overleden. Wij
herinneren haar als een innemende vrouw die een grote bijdrage
heeft gegeven aan de historie van
de kunst in ons land.
 Op 1 februari 2004 is op 77e jarige leeftijd overleden Margrita van
Hoorn- Heres Diddens. Ondanks
haar geleidelijke verval van krachten was zij een trouw bezoekster
van onze familiedagen, samen
met haar man Jan. Ook in 2003
was zij nog aanwezig. Wij zullen
haar missen en wensen Jan en de
verdere familie veel kracht toe
met dit verlies.

Verhuisd
Garda en Jules van Straaten-van
Wijngaarden zijn van Almelo verhuisd
naar Kastanjelaan 29, 7642 GD Wierden.

Aan u allen willen wij vragen om de
jaarlijkse
vrijwillige
bijdrage
à
€ 22,50 (onveranderd) per persoon
te willen overmaken op bankrekening
nummer 4493.93.879 t.n.v. Stichting
Familiearchief Cleveringa te Harlingen, o.v.v. bijdrage 2004.
Als u vragen heeft of nadere informatie wilt ontvangen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gilbert
Cleveringa, tel. 058- 2136887.

Kopij
Het volgende nummer van de
Nieuwsbrief verschijnt in oktober
2004. 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 email of in andere digitale vorm,
zenden naar het secretariaat voor 1
oktober 2004.
Email: h.cleveringa@planet.nl

Familiedag 2004
Programma
Het bestuur heeft besloten om dit
keer een bezoek te brengen aan het
Museum 't Hoogeland in Warffum en
tevens aan het dierenartsmuseum in
diezelfde plaats. De lunch zullen we
ook aldaar gebruiken. Na de lunch
gaan we naar Leens en bezoeken
daar de kerk met een prachtig orgel.
We proberen dat de organist voor
ons enkele werken wil spelen. Daarna brengen we een bezoek aan de
borg Verhildersum.
Zoals gebruikelijk verzamelen we ons
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De Borg Verhildersum

weer in de restauratie op het Hoofdstation in Groningen waar we een
kopje koffie gebruiken. De bus staat
dan al klaar en we vertrekken daarmee om precies 11.15 uur. Omstreeks 17.15 uur zijn we weer terug,
zodat eenieder weer tijdig thuis kan
zijn.
Het programma ziet er als volgt uit:
11.15 uur vertrek per bus van Arriva
Touring.
11.45 uur bezoek aan het openluchtmuseum Het Hoogeland
in Warffum (Schoolstraat 4).
12.45 uur gezamenlijke lichte lunch
in de Schutstal.
13.30 uur vertrek naar Leens.
14.00 uur bezoek aan de Petruskerk
met - indien mogelijk - orgelspel.
15.00 uur vertrek naar de borg
Verhildersum.
16.30 uur vertrek naar Groningen
Centraal Station, waar eenieder weer zijn weegs gaat.
De kosten per persoon bedragen
€ 22,00 die we graag met u in de
bus afrekenen. Dit bedrag is inclusief

maart 2004

Het bestuur heeft onlangs vergaderd en mede naar aanleiding
daarvan sturen wij u weer onze
Nieuwsbrief die 2x per jaar verschijnt. Sinds het vorige nummer
zijn er weer allerlei activiteiten
door het bestuur besproken. De
belangrijkste onderwerpen van de
agenda waren: de Familiedag die
we aanstaande 8 mei hopen te
beleven en de voortgang van het
boek "Een Groninger Familie"
Het bestuur is verheugd over de
gestaag groeiende belangstelling
voor de familiedagen en hoopt dat
ook dit jaar weer velen zullen
meegaan. Het belooft wederom
een interessant programma te
worden. U leest hier meer over in
dit nummer.
Wij hopen dat deze Nieuwsbrief
en de Familiedag bijdragen tot
meer interesse in de familie van
de verschillende familieleden. Wij
wensen u in ieder geval veel leesplezier.
Het bestuur

de bus, de entrees van het museum
en Verhildersum, de lunch, doch exclusief de koffie, thee e.d.
In verband met de organisatie willen
we graag dat u de inliggende bon
wilt insturen aan het secretariaat
vóór uiterlijk 15 april a.s.

Voorinformatie
De borg Verhildersum

De Borg Verhildersum in vogelvlucht

Een monumentale lindenlaan leidt
naar de door een brede gracht omgeven borg Verhildersum nabij het
dorp Leens. De borg stamt uit de 14e
eeuw is stijlvol ingericht en geeft een
beeld van de elite uit de 19e en 20e
eeuw. In de tuin is een combinatie
van een barokke tuinstijl en weelderige bloemborders te bewonderen.
Beelden van de kunstenaar Eddy
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Roos completeren het geheel. Dwars
door de ecologische bewerkte landerijen loopt een schelpenpad dat de
borg verbindt met de nabijgelegen
museumboerderij. Het pad voert
langs een boomgaard met hoogstamrassen, een arbeiderswoning uit 1853
en Gronings vee.

Museum ’t Hoogeland - schoolgebouw

Museum 't Hoogeland
Een deel van het dorp Warffum is
met een aantal authentieke gebouwen opgenomen in het museum.
Verder zijn te bezichtigen o.m. een
arbeiderskroeg met een winkeltje,
een gasthuis uit de 18e eeuw, een
schippershuis, een joodse slagerij en
een schoolgebouw. Tevens zijn er
wisselexposities. In het museum is
ook het dierenartsmuseum gevestigd.

Kerk te Leens
De St. Petruskerk in Leens stamt uit
de 12e eeuw en is vooral bekend
vanwege het grote Hinsz-orgel, gebouwd in 1733-1734 in opdracht van
Anna Habina Lewe, douarrière Tjarda
van Starkenborgh, die op de borg
Verhildersum woonde. De toren dateert uit 1863 en verving toen de oude zadeldaktoren. Het interieur heeft
fraaie banken, een koorafscheiding
en tochtportalen. De herenbank, de
preekstoel en het avondmaalszilver
werden geschonken door Allard van
Starkenborgh die op de borg Verhildersum woonde. Zijn initialen zijn te
zien in het koperen opzetstuk op de
koorafsluiting.

Ra,ra,ra familia
Een kleine 10 jaar geleden hebben
we met elkaar de stichting Familiearchief Cleveringa opgericht met het
doel - kort gezegd - de genealogie
van onze familie te beschrijven en
archivalia te bewaren. De verzamelde
gegevens zullen worden ondergebracht bij het rijksarchief Groningen
en blijven aldus zorgvuldig voor onze
kinderen en kindskinderen bewaard
en verzorgd en toegankelijk gehouden. Op deze wijze wordt niet alleen
onze in Groningen gewortelde maar
in de loop der eeuwen uitgewaaierde
familie met al zijn wederwaardigheden als één geheel in kaart gebracht,
maar wordt ook onderzoek naar samenhang en gebeurtenissen in wijder historisch verband mogelijk gemaakt.
Zo beschrijft het boekje "een Groninger Familie" waarover U al in eerdere
Nieuwsbrieven hebt kunnen lezen,
het leven van onze voorouders, wie
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en wat zij waren en deden, waar en
hoe zij woonden, in de kring van hun
gezinnen en hun sociale omgeving,
tegen de achtergrond van in die tijd
gangbare situaties.
Het bouwt voort op al die leuke en
interessante gegevens die reeds sedert de oprichting van onze Stichting
boven water zijn gekomen.
Belangrijk voor verder speurwerk is
het zoveel mogelijk completeren van
de persoonsformulieren met gegevens over uzelf, uw ouders, uw
grootouders en zo mogelijk nog verder terug in de stamboom, zo spoedig mogelijk te zenden naar het secretariaat,
Nedereindseweg 223,
3438 AC te Nieuwegein.
Wij sturen bij deze Nieuwsbrief nogmaals het persoonsformulier mee;
meerdere exemplaren kunt u kopiëren of opvragen bij de secretaris (tel.
030-6031403)
Vooral in verband met het afronden
van het manuscript van "Een Groninger familie" is nauwkeurige opgave
van familiegegevens gewenst. Alleen
als uw formulier op tijd (d.w.z. vóór
uiterlijk 1 mei) is aangeleverd, zullen
wij uw gegevens nog in het boekje
kunnen verwerken.

NOTEERT U DE FAMILIEDAG OP
ZATERDAG 8 MEI 2004
AANVANG om 11.00 uur

vul het aanmeldingsformulier in en
stuur het vandaag nog terug.

Kerk en Hinsz-orgel te Leens
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De compagnie Vrijwillige Flankeurs in
de Tiendaagse veldtocht tegen België
In 1838 is er een Cleveringa geweest, die - ditmaal zelfs uit vrije wil
- de wapenrok heeft aangetrokken
en als 'flankeur" heeft deelgenomen
aan de tiendaagse veldtocht tegen
België. Het gaat om Albertus Muntinghe Cleveringa een van de jongste
zonen van het echtpaar CleveringaEbels, die in die dagen in Groningen
studeerde.
Hij gaf in zijn studietijd in Groningen
met vele medestudenten gehoor aan
de oproep van Koning Willem I om
deel te nemen aan de veldtocht tegen België, dat zich van Nederland
wilde afscheiden. Prof. dr. I.H. Gosses heeft 100 jaar later naar aanleiding van de terugkeer van de Groninger Flankeurs in een college een
beschouwing gegeven over de gebeurtenissen tegen de achtergrond
van de politieke ontwikkelingen. Aan
zijn verhaal, dat in druk is verschenen in de Groningsche Volksalmanak
van 1932 kunnen we het volgende
ontlenen.
Nadat Prof. van Oordt, hoogleraar in
de theologie en een dag daarna ook
de rector magnificus een beroep op
de ouders van de studenten hadden
gedaan om gehoor te geven aan de
oproep van de Koning, telde de lijst
van de vrijwilligers na enkele weken
117 namen van een totaal van 296
studenten, die aan de Universiteit
stonden ingeschreven, terwijl nog 80
studenten onder andere wapencorpsen uitrukten. Bij deze 117 vrijwilligers werden nog 18 studenten uit de
Franeker Academie gevoegd, alsmede twee studenten uit Gent.
Van de professoren trokken de theoloog van Oordt en de medicus Prof.
Vrolik mee. Zij fungeerden als tweede luitenants. Twee beroepsofficieren
- een kapitein en een 1e luitenant stonden aan het hoofd. Tezamen
vormden zij de compagnie van de
Vrijwillige Flankeurs.
In de Groningsche Volksalmanak van
1932 is achter de toespraak van Prof.
Gosses een lijst opgenomen met de
namen van de leden van de compagnie uit Groningen en Franeker. Onder
hen bevonden zich ook Scato Ludolph Lewe van Aduard, vriend en
studiegenoot van Albertus Muntinghe

Cleveringa, die later zoals bekend in
tweede echt zou trouwen met Cornelia Ebelina Cleveringa, een dochter
van Johannes Quintinus Cleveringa,
een oudere broer van Albertus Muntinghe Cleveringa. En verder Bronno
Fredericus Jansonius, zoon van ds.
Jan Jansonius en Anna Cleveringa in
Hellum.
Na enkele weken oefening in de wapenhandel vertrok de compagnie op
27 november 1830 per schuit naar
het zuiden. De dag tevoren waren zij
op feestelijke wijze uitgeluid met de
uitreiking van het vaandel met een
parade op de Grote Markt en een
avondpreek door professor Hofstede
de Groot. De morgen daarop volgde
nog een toespraak van de rector
magnificus en na het afscheid van de
professoren werden de Flankeurs
tenslotte door de achterblijvende
studenten uitgeleide gedaan bij de
schuiten, die buiten de A-poort in het
Hoendiep gereed lagen.
Te Etten bij Breda kwamen de Flankeurs op 3 december in kwartier en
was het afwachten geblazen. Er was
intussen een wapenstilstand tussen
de partijen gesloten, terwijl men in
Londen probeerde het eens te worden over de grenzen tussen beide
landen. Toen dit niet lukte, laaide de
strijd tussen de Belgen en de Nederlanders weer op, waarbij de Belgen
intussen onder leiding stonden van…
Tenslotte dreigde Frankrijk tussen
beide te komen en kwam er een einde aan het Nederlandse
optreden. Onze Flankeurs kwamen er
bij dit alles nauwelijks aan te pas. Zij
werden nog wel betrokken bij enkele
schermutselingen waarbij Cleveringa
als enige gewond raakte, maar toen
was de strijd ook afgelopen en konden de Flankeurs na enig wachten
naar huis terugkeren. De Tiendaagse
veldtocht was ten einde en op 18
september werd de terugmars aanvaard. De tocht naar huis had het karakter van een zegetocht; in allerlei
plaatsen waar ze langs kwamen werden ze toegejuicht, geholpen en gefeteerd.Vanaf Arnhem hoefde er zelfs
niet meer gemarcheerd te worden.
Overal waar ze kwamen werden hun
rijtuigen aangeboden of ander rol-

lend materieel waarmee ze hun tocht
konden voortzetten. Op 28 september marcheerden ze Assen binnen en
spoedig daarna arriveerden ze in de
plaatsen vanwaar ze gekomen waren. In Groningen, Leeuwarden en
Franeker werden grote feesten georganiseerd ter ere van de terugkeer
van de Flankeurs, zoals ook blijkt uit
artikelen in de courant.
Misschien is het aardig om in dit verband ook nog even melding te maken van het feit dat twee Cleveringa's deel hebben uitgemaakt
van de studentenerewacht tijdens
het bezoek van Koning Willem III
aan Groningen
Op een foto die bij die gelegenheid is
genomen en die zich bevindt in het
museum Stad Appingedam staan zij
afgebeeld als tweede van links zowel
zittende als staand. Dit kunnen
niemand anders zijn dan de beide
neven Rudolph Pabus en Petrus, die
samen op kostschool in Veenhuizen
hebben gezeten, terzelfder tijd in
Groningen rechten hebben gestudeerd en door hun vrienden Pommard en Pommies werden genoemd.

Duivenslagpoorten
in Groningen
In het Groningerland kwamen vroeger bij boerderijen en borgen z.g.
duivenslagpoorten voor, die de entree van het erf markeerden. Ze
vormden een poort tot het erf en deden dienst als duiventil. Deze duivenslagpoorten kwamen niet overal
voor, ze mochten alleen worden opgericht bij z.g. edele boerderijen. Ze
ontstonden in de 17e en 18e eeuw,
naar het schijnt eerst bij borgen en
later ook bij boerderijen. Ze vertonen
onmiskenbaar verwantschap met
Friese duivenpoorten. De duivenslagpoort werd gebouwd op de dam
die toegang gaf tot de borg of boerderij. Rondom het erf lag altijd een
gracht, zodat de toegangspoort gemarkeerd werd als ingang. De poort
lees verder op pag. 4

