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Vrijwillige bijdrage 
U kunt uw vrijwillige bijdrage voor 
2007 overmaken op bankrekening 
4493.93.879 ten name van Stichting 
Familiearchief Cleveringa te Wilnis. 
Het richtbedrag blijft onveranderd op 
€ 22,50 staan. 
Als u nadere informatie wilt kunt u 
contact opnemen met onze penning-
meester Enno Steenhuis Geertsema. 
[t] 0297 – 284 545 
[e] steenhuis31@zonnet.nl 

Schenking 
Van Mw. Cleveringa-Scheffers uit 
Rheden kregen we een oude porte-
feuille uit 1734 die ooit in eigendom is 
geweest van Frederikus Cleveringa, 
zoon van Bronno Frerixs Cleveringa 
en geboren te Appingedam in januari 
1701. 
We zijn daar erg blij mee en willen de 
geefster hartelijk bedanken voor deze 
schenking. 
 
Als er meer familieleden zijn die histo-
risch voorwerpen of papieren be-
schikbaar willen stellen aan de stich-
ting, worden we daar graag van op 
de hoogte gehouden.  

Familieonderzoek 
Zoals u wel zult weten vergadert het 
bestuur doorgaans 2x per jaar en 
spreekt dan over allerlei praktische 
zaken. Maar ook wordt gediscussieerd 
over onze beweegredenen om nog 
meer en uitgebreider de Cleveringa’s 
te willen achterhalen. Want, naast 
onze 5 staken, zijn er nog veel meer 
Cleveringa’s in Nederland en ook in 
het buitenland. Het voornemen be-
staat om daar meer aandacht aan te 
besteden en te kijken of er mogelijk 
dwarsverbanden zijn met de ons be-
kende Cleveringa’s. 
Ook zouden we graag in contact ko-
men met familieleden die zelf genea-
logisch onderzoek doen voor het uit-
wisselen van gegevens. Bent u daar-
mee bezig, meldt u dan s.v.p. bij onze 
secretaris. 

Kopij 
Het volgende nummer van de 
Nieuwsbrief verschijnt in oktober 
2007. Als u een leuk verhaal hebt 

over een gebeurtenis in de familie, 
houden wij ons aanbevolen voor pu-
blicatie.  
 
U kunt de kopij tot 1 oktober 2007 
opsturen naar het secretariaat:  
[e] cleveringa@nmftechniek.com 

Financieel over-
zicht 2006 
De verkoop van boek heeft tot nu toe 
een ‘winst’ opgeleverd van circa 
€ 1.200,- Voor de andere uitgaven en 
inkomsten treft u onderstaand het 
globale overzicht aan: 
 
Inkomsten 2006 
Bijdragen donateurs € 745 
Opbrengst familieboek € 1.157 
Prins Bernhard Cultuurfonds € 1.500 
Familiedag € 425 
 
Totaal € 3.827 
 
Uitgaven 2006 
Bankkosten € 101 
Secretariaatskosten € 441 
Kamer van Koophandel € 22 
Drukkosten Familieboek € 4.791 
Verzendkosten Familieboek € 250 
Kosten Arriva-bus familiedag € 437 
Overige kosten familiedag € 346 
 
Totaal € 6.388 
 
Resultaat 2006 € -2.561 
 
Het negatief resultaat wordt veroor-
zaakt door dedrukkosten van het fa-
milieboek; de inkomsten ervan zijn 
reeds in 2005 geboekt. Het (positief) 
saldo per 31-12-2006 is € 2.644. 
 
Als u nadere informatie wilt hebben, 
kunt u altijd contact opnemen met 
onze penningmeester, Enno Steenhuis 
Geertsema, tel. 0297-284545 email: 
steenhuis31@zonnet.nl 

Familieboek 
Er zijn nog enkele exemplaren beschik-
baar van het familieboek (prijs € 24,50 
incl. verzendkosten). U kunt het boek 
bestellen bij het secretariaat:  
 
Boslaan 6, 9331 CN Norg  
 
of per email: 
[e] cleveringa@nmftechniek.com 

Afscheid 

Dit is de laatste Nieuwsbrief waarvan 
ondergetekende de eindredactie voer-
de. Vanaf nu zullen de Nieuwsbrieven 
worden vervaardigd door de nieuwe 
secretaris Ru Cleveringa. Als u kopij 
heeft, stuur het naar hem (zie adres 
elders in deze Nieuwsbrief onder het 
kopje ‘colofon’).  
Ik dank degenen die in de loop van 
de jaren mij kopij hebben bezorgd en 
wens onze Nieuwsbrief een mooie 
toekomst toe. Ook beslist een woord 
van dank aan Rudo Cleveringa die in 
al die jaren de lay-out heeft verzorgd. 
 

Heino Cleveringa 

Het volgende verhaal
zich af in 1937 in het 
Bad Weissenburg: 
 
Langs een afgelegen bosw
nu al lang verdwenen hote
afspraak gemaakt voor J
Bernhard tezamen met Wilh
de laatste zaken voor het h
regelen. 
Hofdame Van Asbeck was o
partij, nadat zij met Wilhel
een korte vakantie hadden 
Hohwald in de Vogezen, 
helmina druk penseelde e
de. Op het laatste moment 
zij naar bad Weissenburg o
moetingsplek zo lang moge
te houden. 
De illusie werd echter w
stoord toen bleek dat voor
zich Zwitserse persmense
verzameld en in het hotel zi
Nederlandse dames bevond
juist per touringcar war
veerd. Zij toonden zich b
met de Koninklijke gasten. 
was dat uiteraard minder,
seerde toch voor de pers 
woordde zelfs enkele vrage
de pers, voordat de prins 
ren, vertrok. 
Enkele andere hokvaste ho
onder wie prof. mr. R.P. 
en zijn familie, kregen het v
verzoek te willen inschikke
hoge gasten door de etage
mend water te ontruimen
met een lampetkan. De Le
leraar toonde zich ook dit
goed vaderlander. 
Ook in 1938 vond er nog
ontmoeting plaats met Wilh

weer in hetzelfde hotel logeerde als 
de professor en zijn familie. 
 
[uit: “Wilhelmina” van Cees Fasseur] 

Bestuurswijzigingen 
Opnieuw zijn er een paar mutaties in 
het bestuur opgetreden. De samen-
stelling van het bestuur is per 1 maart 
2007 als volgt: 
 
Voorzitter/archivaris 
 Mw. Hiltje ten Kate-Cleveringa 

Secretaris/ redactie Nieuwsbrief 
 Ru Cleveringa 

Penningmeester 
 Enno Steenhuis Geertsema 

Leden 
 Otto Vos 
 Gilbert Cleveringa 
 Piet Cleveringa (erelid)  

Introductie 
Hierbij biedt het bestuur van de 
Stichting Familiearchief Cleverin-
ga u weer de Nieuwsbrief aan. 
De Nieuwsbrief staat in het teken 
van de op handen zijnde familie-
dag die dit jaar op 28 april zal 
plaats vinden. Het programma 
ziet er weer aantrekkelijk uit en 
is geschikt voor jong en oud. 
Graag verwijzen wij naar de ge-
gevens elders in deze Nieuws-
brief. Verder zijn er enkele muta-
ties in het bestuur en stellen wij 
het nieuwe bestuur voor dat per 
1 maart 2007 fungeert. 
U treft ook een financiële ver-
antwoording van de penning-
meester aan over het afgelopen 
jaar en de gebruikelijke vaste ru-
brieken. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Het bestuur  

Colofon 
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007: FAMILIEDAG. Stuur vandaag nog uw aanmelding naar het secretariaat!

Het bestuur: vlnr Otto Vos, Piet Cleveringa, Hiltje ten Kate-Cleveringa, Enno Steen-
huis Geertsema en Ru Cleveringa (niet op de foto: Gilbert Cleveringa) 
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(vervolg pagina 1) 
 
De aandachtige lezer zal opgemerkt 
hebben dat er dus twee bestuursle-
den zijn afgetreden, n.l. Dien Cle-
veringa en Heino Cleveringa. Zij heb-
ben gemeend plaats te moeten ma-
ken voor nieuwe en jongere bestuurs-
leden. Ook vanaf deze plaats willen 
wij beiden heel hartelijk dank zeggen 
voor een meer dan 14-jarige periode 
waarin zij hun krachten hebben gege-
ven aan de Stichting. 
 
Nieuw adres secretariaat: 
Het secretariaat is overgedragen aan 
Ru Cleveringa.  
 
Het adres van het secretariaat is met 
ingang van heden:  
Boslaan 6, 9331 CN  Norg  
[t] 0592 – 614 939  
[e] cleveringa@nmftechniek.com 

Familiedag 2007 
Het bestuur heeft besloten om dit 
jaar de omgeving van Slochteren en 
Noordbroek te bezoeken. 
We vertrekken als van ouds om 11.15 
uur vanaf het station Groningen-
Centraal (direct na aankomst van de 
trein uit de Randstad). We rijden 
eerst naar Slochteren om daar de 
Fraeylemaborg en de Geertsemaheerd 
te bezoeken, met rondleiding. Na de 
lunch gaan we naar Noordbroek en 
bezoeken daar de kerk met grafste-
nen van onze voorouders. Daarna 
gaan we verder naar Loppersum om 
tenslotte de thee te gebruiken in Wir-
dum.  
Ondanks dat we wat laat op de och-
tend vertrekken willen we toch vol-
doende tijd reserveren voor onderling 
contact. De aankomsttijd terug in 
Groningen is daardoor en uurtje later 
dan we gewoon zijn, gepland. Ieder-
een kan dan nog thuis komen na ho-
pelijk een gezellige en boeiende dag 
in Groningen. 
We hopen maar weer op mooi weer! 
De kosten bedragen € 25,- per per-
soon. 
 
Het bestuur nodigt graag alle familie-
leden uit – van groot tot klein – om 
mee te gaan en de antwoordkaart re-
tour te zenden naar het secretariaat: 
Boslaan 6 9331 CN Norg.  
 

 

De kerk in Noordbroek 
De kerk in Noordbroek stamt uit de 
14e eeuw en is een Romano-gotische 
kruiskerk, De kerk is 44 meter lang en 
22m hoog en heeft meloengewelven. 
Er zijn diverse fresco’s bewaard ge-
bleven. De vloer van de kerk bestaat 
uit Bremer zandsteen en stamt uit 
1693. De preekstoel is in 1757 ver-
vaardigd, samen met het doophek. 
Het orgel is gebouwd door Arp 
Schnitger in de periode 1695-1696; in 
1768 is het vergroot door orgelbou-
wer Hinsch. De toren, die ‘Olle Dod-
de”wordt genoemd, staat los van de 
kerk. In de toren hangt een klok met 
een diameter van 173 cm en een ge-
wicht van 1666 kg. Hij is van na de 
Tweede Wereldoorlog, want de oor-
spronkelijk klok is door de Duitsers 
weggehaald. Op het kerkhof schijnen 
nog Cleveringa’s te zijn begraven. 

 
De kerk in Loppersum 
De Loppersumse Petrus en Pauluskerk 
stamt uit de 13e eeuw en is eveneens 
gebouwd in romano-gotische stijl. De 
start van de bouw was in 1210 en de 
kerk was gereed in 1250. De zadel-
daktoren is later gebouwd in het jaar 
1375. De kerk heeft mooie fresco’s 
die de moeite van het bezichtigen 
waard zijn. De preekstoel dateert van 
1670 evenals de z.g. herenbank. Het 
doopvont is van 1832. 
Het orgel is oorspronkelijk van 1562 
en is later uitgebreid door Arp Schnit-
ger en Hinsz en in 1965 heeft van 
Vulpen de laatste restauratie uitge-
voerd. De torenklokken zijn in de oor-
log door de Duitsers verwijderd doch 
beide klokken zijn later teruggevon-
den en weer opgehangen in de toren. 
 
Geertsemaheerd 
De Geertsemaheerd is een 18e eeuw-
se herenboerderij die gebouwd is op 

de fundamenten van boerderij uit de 
16e eeuw. De eigenaren Tjaard Kor-
nelis Geertsema (1822-1899) en Jo-
hanna Havings Steenhuis (1821-1909) 
exploiteerden de boerderij met 77 ha 
grond als een akkerbouw- en vee-
teeltbedrijf. Tegenwoordig is de boer-
derij ondergebracht in een Stichting 
en wordt hij gebruikt als expositie-en 
vergaderlocatie. De boerderij heeft 
een prachtige door Geert Vroom ont-
worpen slingertuin die in 2002 geheel 
gerenoveerd is. De voorouders van 
onze familieleden Enno en Having 
Steenhuis Geertsema hebben dus op 
deze boerderij gewoond en gewerkt. 

 
Fraeylemaborg 
De Fraeylemaborg is een landgoed 
van ruim 23 ha en is oorspronkelijk in 
het jaar 1300 als steenhuis gebouwd. 
De huidige borg stamt uit de 18e 
eeuw. De familie Thomassen à 
Thuessink van der Hoop van Slochte-
ren waren de laatste bewoners tot zij 
het landgoed verkochten aan de Ger-
rit van der Hoopstichting. Deze stich-
ting exploiteert de gebouwen nu als 
conferentie- en expositie ruimten, 
restauratie e.d. De tuin is aangelegd 
in de Engelse landschapsstijl en deels 
ontworpen door Blum en Roodbaard. 
We hopen er de lunch te gebruiken.  
 

Wist u dat…. 
 de Stichting Familiearchief Cleve-

ringa inmiddels al 14 jaar bestaat 
 het bestuur onverkort actief is in 

het naspeuren van familiegegevens 
 u daarbij ons kunt helpen door bij 

in bezit zijnde gegevens ter be-
schikking te stellen 

 het bestuur in de toekomst verder 
gaat speuren bij allen die de naam 
Cleveringa dragen 

 de stichting het geweldig zou vin-
den als ook jongere familieleden 
kennis komen maken op de jaar-
lijkse familiedagen 

 nog een beperkt aantal familiele-
den een vrijwillige bijdrage betaalt 

 we hopen dat dit aantal zal toene-
men in het belang van het na-
speurwerk 

 onze oud-voorzitter en bestuurs-
erelid Piet al zijn gegevens ter be-
schikking stelt aan de stichting en 
dat het een heel karwei is om dit 
te rubriceren 

 onze voorzitter daar vele uren aan 
besteed in samenwerking met Piet 

 ons ere-bestuurslid nog steevast 
aanwezig is op de bestuursverga-
deringen 

 dat hij, ondanks het feit dat hij 
binnenkort zijn negentigste ver-
jaardag viert, dit graag doet. 

 het bestuur hem alvast van harte 
feliciteert met deze mijlpaal 

 hij nog vol met ideeën en sugges-
ties zit en wij daar dankbaar ge-
bruik van maken 

 we inmiddels vele familiedagen 
hebben georganiseerd en dat we 
daar mee doorgaan 

 de familiedagen telkens fantastisch 
zijn en een plek zijn om elkaar te 
ontmoeten 

 het bestuur voor de toekomst jon-
ge bestuursleden zoekt en dat u 
zich daarvoor kunt aanmelden 

 de nieuwe secretaris al jaren actief 
is met genealogisch onderzoek van 
de familie 

 we daarom verheugd zijn met zijn 
komst in het bestuur als secretaris 

 het bestuur hoopt dat zaterdag 28 
april letterlijk en figuurlijk een zon-
nige dag wordt. 

 
Errata “Een Groninger Familie” 
Als los inlegvel is een lijst met errata 
op het boek “Een Groninger Familie” 
bijgevoegd; met het verzoek deze in 
het boekje te willen leggen. 

“My home is my castle”, een ge-
zegde dat eeuwenlang opgeld 
heeft gedaan. Maar graag een 
tuintje er bij, want alle knusheid 
van eigen haard is pas compleet 
met het groen uit de natuur: 
“huisje, boompje, beestje”. 
 
Veel particulieren hebben schitteren-
de tuinen aangelegd, kleine paradijs-
jes die het publiek kan bezoeken. Een 
boekje van de Stichting “Het tuinpad 
op” wijst de weg. Ook rond oudere 
landhuizen en kerken liggen fraaie 
tuinen. Wie herinnert zich niet “Ver-
hildersum” en “Domies Toen”, die wij 
met de familie bezochten ?  
 
Altijd en overal is de mens bezig ge-
weest tuinen en parken aan te leggen 
en te verfraaien, naar vele stijlen en 
smaken (misschien ook als een tikkel-
tje statussymbool ?) 

Over de tuin van Fraeylemaborg ver-
telt het boekje “Fraeylema Vereeu-
wigd” over de periode rond 1700 “bij 
een borg van allure hoort een fraai 
park. Het zal niemand verbazen dat 
de toenmalige bewoner Piccardt zich 
liet inspireren door de barokke Franse 
stijl, met het park van Versailles als 
het grote voorbeeld. Het relatief 
smalle en diepe park kreeg een mid-
denas, diagonale paden, ronde vijvers 
op regelmatige afstand van elkaar, en 
geheel achterin een doolhof. Ver-
spreid door het park werden zandste-
nen tuinornamenten geplaatst. Zo 
kwamen er bijvoorbeeld vazen met 
afbeeldingen van de vier jaargetijden 
en de vier elementen, en beelden van 
de godin Flora en de nimf Pomona. 
 
Rond 1800 werd het park gereno-
veerd naar de toen modieuze roman-
tische Engelse landschapsstijl, maar 
met behoud van enkele sterke ele-

menten uit de oude aanleg, wat een 
zeer geslaagde combinatie oplever-
de van oud en nieuw. 
In 1900 is niet veel veranderd. Wel-
licht een wat weelderiger begroei-
ing. De oprijlaan was een fraaie be-
schaduwde laan met tot volle was-
dom gekomen beuken en linden, de 
gebouwen met klimplanten begroeid 
en leilinden op het voorplein, waar-
tussen een bloemperk”. 
Ook de monumentale slangentuin 
van de naburige 18e eeuwse Geert-
semaheerd is het vermelden waard 
door de opvallend vormgegeven 
aanleg van de moestuin zoals in ba-
rokke bloemperken gebruikelijk. 
 
Op de Familiedag 2007 hopen wij bij 
Fraeylema en Geertsema aan te leg-
gen. 

Hiltje ten Kate Cleveringa 
 
 
 

Enkele wetenswaardigheden over 
de familiedag op 28 april a.s. 

Groninger tuinen 

tuin Fraeylemaborg 


