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 NIEUWSBRIEF
Stichting Familiearchief Cleveringa
7e jaargang nummer 13 oktober 2004
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en het Gronings Museum een nieuw 
tijdschrift uit: “Ach lieve tijd – 2500 
jaar Ommelanden”. Het tijdschrift be-
schrijft in 16 delen de geschiedenis 
van 2500 jaar Ommelanden. De kos-
ten bedragen € 4,50 per deel. Info: 
www.achlievetijdommelanden.nl 

Vrijwillige bijdrage 
Aan u allen vragen wij om de jaar-
lijkse vrijwillige bijdrage ad. € 22,50 
(onveranderd) per persoon te willen 
overmaken op bankrekening nummer 
4493.93.879 t.n.v. Stichting Familie-
archief Cleveringa te Harlingen, on-
der vermelding van “bijdrage 2005”. 
Als u over 2004 nog niet heeft be-
taald is de vrijwillige bijdrage 2x zo 
hoog. 
Als u vragen heeft of nadere infor-
matie wilt ontvangen, kunt u recht-

Mutaties 
Overleden 
 Op 14 juli 2004 is Johannes Quin-

tinus Pabus Cleveringa overleden 
(geboren 26 augustus 1932). 
Hans woonde in Rheden, Oranje-
weg 208. Wij wensen zijn vrouw 
Henriette en verdere familie veel 
sterkte toe met dit verlies. 

 
Verhuisd 
 Diane Cleveringa is verhuisd naar  

Waalstraat 238, 3522 SH Utrecht. 
Haar zus Mariëlle is verhuisd naar 
Osseweide 19, 7943 GG Meppel 

Zoals inmiddels traditie is gewor-
den sturen we u hierbij onze 
tweede Nieuwsbrief van dit jaar. 
het is daarmee de dertiende uit-
gave sinds de oprichting van onze 
Stichting.  
 
Wat doet die Stichting Familiear-
chief Cleveringa nu eigenlijk? 
Naast het jaarlijks organiseren van 
een familiedag in het Groningse 
land werkt het bestuur hard, al is 
het voor U een beetje achter de 
schermen. De meeste tijd, vooral 
van onze voorzitter, gaat zitten in 
het stand brengen van het boek 
"Een Groninger familie". Het is nu 
zo ver gevorderd dat het medio
2005 kan worden uitgeven. De 
tekst is nagenoeg afgerond en is 
reeds besproken met iemand die 
de lay-out gaat verzorgen en met 
de drukker. Aan de laatste puntjes 
op de i wordt nu gewerkt. 
 
Verder in dit nummer een artikel 
over De Geertsemaheerd, De Gro-
ninger tichelwerken en de gebrui-

Een Groninger familie 
 Familie van der Velde-Cleveringa 

is verhuisd naar Achterpoelen 7, 
2361 ME Warmond 

 Familie Cleveringa-Kanning uit Ha-
ren is verhuisd naar Boslaan 6, 
9331 CN Norg. 

 De heer Jan van Hoorn is verhuisd 
naar Valkenburglaan 35 F145, 
6861 AJ  Oosterbeek 

Kopij 
Het volgende nummer van de 
Nieuwsbrief verschijnt in maart 2005. 
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 inte-
ressanter en krijgt daarmee een 
meerwaarde.  
Kopij kunt u, het liefst per email of in 
andere digitale vorm, vóór 1 maart 
2005 naar de redactie zenden. 

Het boek over onze familie na-
dert zijn voltooiing. Het is een 
verhaal, geen genealogisch ver-
slag, geworden.  
 
De tekst is vrijwel gereed en er zal 
een groot aantal foto's/afbeeldingen 
(in zwart/wit en in kleur) in worden 
opgenomen, die in een aantal kater-
nen op glanzend papier verspreid 
over het boek zullen worden afge-
drukt. 
Vanzelfsprekend zullen onze familie-
leden de eersten zijn, die het boek 
kunnen bestellen. Geadviseerd wordt 
om deze gelegenheid aan te grijpen 
om ook voor hun kinderen een 
exemplaar te bestellen. Zij betalen 
dan slechts € 15,- per stuk. Na deze 
eerste bestelling gaat het boek € 25,- 
per stuk kosten, ook in de boekhan-
del en andere verkooppunten. 
Uw bestelling kunt u opgeven bij on-
ze secretaris: Nedereindseweg 223 

per jaar het 'Cultuurblad' en kortin-
gen op talrijke culturele zaken en ac-
tiviteiten. 
U kunt zich aanmelden door een 
briefkaartje te schrijven naar Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Antwoord-
nummer 10512, 1000 RA Amsterdam 
(een postzegel is niet nodig). 
Informatie: www.cultuurfonds.nl 

Familiedag 2005 
We denken eraan om op zaterdag 28 
mei 2005 een andere hoek van de 
provincie Groningen te gaan bezoe-
ken en wel de streek van de Wol-
den/Reiderland met plaatsen als Bel-
lingwolde, Wedde, Sellingen en Bour-
tange en het museum in de oude 
klokkengieterij te Heiligerlee. Het 
programma wordt in de komende tijd 
verder uitgewerkt en u leest er meer 
over in het maart-nummer van de 
Nieuwsbrief. 
gaat hier om een tichelwerk aan 
Noordzijde van het Damsterdiep 
 over de grens van Appingedam 
itwierde, dat Mr. Evert Joost Le-
van Aduard in maart 1837 samen 
 de erbij behorende boerderij (Fi-
igt) had gekocht van de toenma-
 eigenaar H. Bellinga en waar hij 
olgens na zijn huwelijk met Cat-
na Cleveringa - de oudste doch-
van Johannes Quintinus Cleverin-
n Henrietta Paulina van Swinde-
- is gaan wonen. 
tichelwerk dat de naam "De Nij-
eid" droeg, dateert reeds van 

6 (zie blz. 80 in het boekje) en 
er de namen van de eigenaren 
dt na H. Bellinga ook de naam 
 Lewe van Aduard genoemd van 
6 - 1859, het jaar waarin deze Fi-
icht heeft verkocht aan H.H. 
opeus, die het na tien jaar in 
9 op zijn beurt heeft overgedra-
 aan D. Boerema. Deze Boerema 
ijn erfgenamen hebben zowel de 
nbakkerij als het boerenbedrijf 
er aanzienlijk ontwikkeld tot het 
eel in 1959 werd verkocht aan de 
eente Delfzijl. 
slotte nog een schakel met de 
ilie Cleveringa. De dochter van 
 Boerema - Anna Jacoba Boere-
 trouwde op 23 augustus 1895 
 Oncko Egberdinus Cleveringa, de 
ste zoon van mr. R.P. Cleveringa 
.J. Mees. 
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king met de Groninger Archieven 
streeks contact opnemen met Gilbert 
Cleveringa, tel. 058 – 213 68 87. 

kelijke rubriekjes. 
 
Veel leesplezier! 

Het bestuur 

(E-mail: h.cleveringa@planet.nl). 
3438 AC Nieuwegein, 030 - 6031403, 
email: h.cleveringa@planet.nl Dege-
nen die al eerder een bestelling heb-
ben opgegeven, worden vriendelijk 
verzocht dat opnieuw te doen. 
Wie nog interessante familiefoto's 
beschikbaar heeft die wij niet ken-
nen, kunnen deze (met vermelding 
van de personen die er op staan) 
alsnog aan ons toesturen. De selectie 
is echter streng, gezien het vele ma-
teriaal dat reeds in ons bezit is. 
 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
De afdeling Groningen van het PBC 
heeft een subsidie toegekend voor 
de realisatie van het familieboek. 
Daarvoor zijn wij hen dankbaar. Als u 
het fonds wilt ondersteunen, kunt u 
zich opgeven als donateur voor 
€ 25,- per jaar, of een eenmalige do-
natie verstrekken. U ontvangt dan 3x 

Colofon 
Nieuwsbrief nummer 13  
oktober 2004 
 
uitgave: Stichting Familiearchief 

Cleveringa 
 
teksten: Piet Cleveringa 
 Heino Cleveringa 
  
lay-out: Rudo Cleveringa 
 
redactie: Nedereindseweg 223 
 3438 AC Nieuwegein 
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  [e] h.cleveringa@planet.nl

Familiedag 2004: Gartje, Gerrie en Piet
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Het Beddeschot

De Geertsemaheerd

Onze familieleden Enno en Ha-
ving Steenhuis Geertsema ken-
nen een rijke familiegeschiede-
nis in het Groningerland. Het 
lijkt ons aardig om iets meer te 
vertellen over de Geertsema-
heerd in Slochteren.  
 
Het verhaal is van internet gedown-
load, waar meer te vinden is over 
deze prachtige historische boerderij.  
 
Als heerdstee wordt de plaats het 
eerst genoemd in 1600. Sinds 1795 
is de boerderij familiebezit geweest 
van de familie Geertsema. 
Op gedenkstenen in de achtergevel 
staat de familienaam eveneens ver-
meld. In de jaren 1855 en 1856 werd 
het bedrijfsgedeelte herbouwd door 
Tjaart Kornelis Geertsema en Johan-
na Havingssteenhuis, terwijl er in 
1955 eveneens sprake is van her 
bouw door T.K. Geertsema en K.W. 
Wolters. Het woongedeelte bleef bij 
de bovengenoemde verbouwactivitei-
ten vrijwel ongewijzigd maar werd in 
de tweede helft van de vorige eeuw 
eveneens gewijzigd, terwijl het in de 
periode 1980-1993 vrij ingrijpend 
werd verbouwd en gemoderniseerd. 
Het woongedeelte stamt vermoede-
lijk uit de tweede helft van de 18e 
eeuw. Het is waarschijnlijk, dat de 
heemstede als zodanig al veel ouder 
is. De voorbehuizing is dus het 
oudst. De plattegrond is rechthoekig 
(circa 11 x 13 meter) met aanvanke-
lijk aan de voorzijde twee woonver-
trekken en centraal de gang en aan 

de achterzijde een keukenvertrek en 
een slaapvertrek met daarin bedste-
den. De voornamere woonhuizen en 
voorbehuizingen van boerderijen 
werden in de 18e en het begin van 
de 19e eeuw vaker op deze wijze 
gebouwd. 
Het exterieur van het woongedeelte 
is nog redelijk authentiek. Wel werd 
de raamindeling in de vorige eeuw 
gewijzigd, waarbij de vermoedelijk 
18e eeuwse raamvorm werd vervan-
gen door 19e eeuwse "zesruiters". 
Inwendig zijn de meeste oorspronke-
lijke onderdelen verdwenen. De di-
verse vertrekken zijn verbouwd zon-
der veel rekening te houden met het 
verleden. In een van de nog niet ge-
renoveerde woonvertrekken worden 
de restanten aangetroffen van een 
fraaie beddewand met daarop ge-
schilderd renaissance motieven als 
vazen en guirlandes. 
Het bedrijfsgedeelte is vierkappig, 
waarbij het middelste gedeelte het 
oudst is, terwijl het rechter gedeelte 
vermoedelijk rond 1850 is bijge-
bouwd en het linker gedeelte rond 
1880. De overkapping van het mid-
delste en het rechter gedeelte werd 
in 1955 aangebracht. De vorm van 
het bedrijfsgedeelte is karakteristiek 
voor het Wold-Oldambt. 
Aan de achterzijde van de boerderij 
was een overkapping gebouwd voor 
opslag van voertuigen en landbouw-
machines. Deze overkapping stamt 
vermoedelijk uit het begin van deze 
eeuw, maar is inmiddels afgebroken 
om plaats te maken voor een loge-

mentsgebouw in de vorm van de 
vroegere kapschuur. Rond de boer-
derij is een historische tuin gelegen. 
Deze Engelse landschapstuin werd 
rond 1850 ontworpen door tuinarchi-
tect G. Vroom te Groningen. De tuin 
is nog vrijwel origineel, maar geleide-
lijk in verval geraakt. De restaura-
tie/rehabilitatie van het tuincomplex 
werd in 2002 afgerond.  
 
Voorhuis en Beddeschot 
Het Voorhuis van de Geertsemaheerd 
is aan de buitenzijde volledig geres-
taureerd. Tevens zijn alle binnenmu-
ren en plafonds aangepakt in het 
voorhuis.De oude plafonds zijn te 
voorschijn gehaald (oude verlaagde 
plafonds zijn verwijderd), oude bal-
kenpartijen zichtbaar gemaakt en de 
plafonds zijn verstevigd. Zelfs zijn er 
weer oude balken in de grootste 
voorkamer (rechtsvoor van buitenaf 
gezien) in gezet. Alle muren zijn op-
nieuw gefundeerd.  
In het najaar van 2003 werden de 
drie voorkamers, d.w.z. de 2 grote 
achterelkaar liggende (rechtsvoor 
van buiten gezien) en de opkamer 
(linksvoor van buitenaf gezien) vol-
tooid. De plafonds zijn in oude stijl 
beschilderd. De vloeren zijn van hou-
ten planken. Ook werd de centrale 
dwarsgang en de lengtegang aange-
pakt (stukadoren + schilderen). In 
de dwarsgang werden op de vloer 
ouderwetse plavuizen gelegd. De 3 
vertrekken zijn allen in oude stijl ge-
restaureerd en worden gebruikt voor 
vergaderingen, workshops, exclusie-
ve diners en overige activiteiten. 
De rest van het voorhuis (keuken + 
bovenverdieping) en de pachterswo-
ning (linkerzijde van buitenaf gezien) 
is inmiddels afgerond.  
De Beddenwand, of het "Beddeschot" 
zoals we dat in het Gronings zeggen, 
in de grote voorkamer is volledig ge-
restaureerd. Het is rond 1700 ge-
bouwd en beschilderd. Het is een 
Renaissance-beschildering met o.a. 
vazen en guirlandes. We weten niet 
door wie het is beschilderd, waar-
schijnlijk door plaatselijke huisschil-
ders (uit Slochteren en omgeving) of 
door rondreizende gespecialiseerde 
ambachtslieden. 
Dit kunnen bijvoorbeeld Duitsers of 
Italianen geweest zijn die 's winters 
rondreisden door het oude Europa 

om dit soort werk uit te voeren. Het 
hoeft niet per definitie geschilderd te 
zijn door dezelfde schilder als die in 
de Fraeylemaborg de linnen wanden 
heeft gedecoreerd. 

zaterdag 28 mei 2005

FAMILIEDAG !!! 

De Geertsemaheerd 
Achter het beddeschot zaten aan 
weerszijden bedsteden en er bestond 
ook toen al een tussen doorgang 
naar de achterkamer welke nu in ere 
wordt hersteld. 
Ter informatie kunnen we noemen 
dat in de opkamer ook een Bedde-
schot wordt geplaatst, echter die van 
de voorkamer blijft het pronkstuk. 
 

bron: www.geertsemaheerd.nl 
 

 

De Groninger tichelwerken 
In de provincie Groningen wer-
den gedurende de 17e, 18e en 
19e eeuw op vele plaatsen zoge-
naamde tichelwerken geëxploi-
teerd waar gewonnen klei tot 
steen werd gebakken. 
 
In een publicatie van 
en Piet Lourens, die i
de titel "De Lipsker op
tichelwerken" bij Wolte
is verschenen, is bijna a
wat men over deze vo
heid zou willen weten.
is de klei die in Gronin
rivieren en kanalen aan
die blijkbaar uitstekend geschikt was 
voor de fabricage van stenen. 
Het proces omvatte een aantal han-
delingen: het uitgraven van de klei, 
het kneden, het vormen, het drogen 
en tenslotte het bakken - hoofdzake-
lijk van bouwstenen, maar daarnaast 
ook wel van dakpannen en buizen. 
Voor de fabricage werd gebruik ge-
maakt van seizoenarbeiders uit 
Duitsland met name uit Lippe - van-
daar de naam Lipsker - die in het na-
jaar over de grenzen kwamen om in 
Nederland te werken. Meestal had de 
eigenaar van de grond al gezorgd dat 
de nodige klei door plaatselijke ar-

beiders in de zomer was uitgegraven, 
maar voor de volgende fasen werden 
graag de trekarbeiders uit Lippe in-
geschakeld. 
 
De arbeiders konden bij de tichel-
werken onderdak vinden en kregen, 
behalve loon, ook te eten. De werk-
zaamheden die moesten worden ver-
richt, gebeurden onder leiding van 
een zogenaamde brandmeester, 
meestal ook een Lipsker, die het 
werk verdeelde. De meeste arbeiders 
keerden jaarlijks terug, zodat de 
Lipsker op den duur een soort mono-
poliepositie kregen. 
Een 'bode' onderhield het contact 
tussen de brandmeester en de 
grondeigenaar die meestal alles aan 
hem overliet. De bode bezocht ook 
tevoren de streek waaruit de arbei-
ders kwamen en zorgde ervoor dat 
er voldoende arbeiders voor het vol-
gende seizoen beschikbaar kwamen. 
In het boekje "De Lipsker op de Gro-
ninger tichelwerken" waaruit de bo-
venverkregen gegevens zijn geput, is 
vanaf pagina 73 ook een overzicht 
opgenomen van alle tichelwerken in 
het Groningerland met vermelding 
van de exacte plaats, de naam van 
de eigenaar en de periode waarin 
deze als zodanig fungeerde. Ook de 
namen van de brandmeester en de 
'vaste' arbeiders zijn in dit overzicht 
te vinden. Zo zien wij op blz. 76 ook 
bevestigd dat mr. Rudolph Pabus 
Cleveringa vanaf 1789 eigenaar was 
van een tichelwerk dat onder Tjams-
weer aan het Damsterdiep lag. 

Cornelia Ebels bracht bij haar huwe-
lijk met Rudolph Pabus dit tichelwerk 
mee. Zij had het geërfd van haar ou-
ders, hetgeen bevestigd wordt door 
het feit dat zij sinds hun dood in 
1781 tot aan haar huwelijk in 1789 
als eigenaar staat genoteerd. Voor-
dien tot 1781 stond haar vader Ru-
dolph Ebels als zodanig vermeld. 
 
Het tichelwerk zou volgens deze bron 
vanaf 1743 bestaan, hetgeen bete-
kent dat waarschijnlijk de vader van 
Rudolph Ebels - Enno Ebels - al deze 
onderneming zal zijn begonnen. Co-
nelia Ebels wordt opnieuw als eige-
naar van het tichelwerk genoemd na 
de dood van haar man in 1818. Pas 
na haar dood in 1826 gaat bij de ac-
te van scheiding en deling van de na-
latenschappen van de echtelieden, 
de eigendom van het tichelwerk sa-
men met het Blauwe Huis en de 
daarbij behorende landerijen over op 
hun zoon Johannes Quintinus Cle-
veringa. Bij diens dood blijkt het ti-
chelwerk niet meer tot de boedel te 
behoren. 
Aangenomen moet worden dat het 
werk voordien -in 1881 zoals uit het 
boekje blijkt- heeft opgehouden te 
bestaan, hetzij vanwege een alge-
mene malaise in de steenbakkerij, 
hetzij omdat er ter plaatse geen vol-
doende klei meer beschikbaar was. Grunninger sproak: 

Wel belooft en nait dut, 

is net als ’n kuken dij wel 

koakelt en gain aier legt 

In het boekje wordt ook melding 
gemaakt van nog een ander tichel-
werk, waarbij de familie Cleveringa - 
zij het indirect - betrokken is ge-
weest.  
Jan Lucassen 
n 1987 onder 
 de Groninger 
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