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De redactie van de Nieuwsbrief wil
meer aandacht besteden aan de
loopbaan van onze familieleden in de
rubriek Hoe de Cleveringa’s
Nederland veranderen”.
Als eerste hebben wij onze oud-
secretaris Heino Cleveringa (geb. 29-
8-1936) bereid gevonden iets over
zijn werk en loopbaan te vertellen. 

Als echte Cleveringa ben ik geboren
in de provincie Groningen en wel in
Kantens, het mooiste terpdorp van
het Hogeland.
Na de Middelbare school heb ik
echter de provincie vaarwel gezegd
en ben via Drenthe en Zuid Holland
in de provincie Utrecht terecht
gekomen, waar mijn actieve
loopbaan is begonnen en ook
(nagenoeg) is beëindigd.
Mijn voorkeur ging uit naar het
groene vak en heb dan ook een
opleiding  gevolgd voor tuin-en
landschapsarchitectuur, later nog
aangevuld met stedenbouw. Ik sta
officieel in het erkenningsregister
voor tuin-en landschapsarchitecten,
die in Europa geldt als wettelijke
titelbescherming. 
In de afgelopen 40 à 50 jaar is mijn
loopbaan vooral bepaald door mijn
interesse in de ruimtelijke ordening
e n  d e  g r o o t s c h a l i g e
l a n d s c h a p s p r o j e c t e n  e n
stedenbouwkundige plannen.
In de jaren zestig van de vorige
eeuw heb ik, in dienst van het
adviesbureau Grontmij in De Bilt,
meegewerkt aan de inrichting van de
Universiteit Twente en het terrein
Paddepoel van de Rijksuniversiteit
Groningen. Maar ook veel andere
projecten van sportveldenplannen
tot grote recreatieterreinen zijn aan
de orde geweest. In het buitenland
is meegewerkt aan het vliegveld van
Reims en aan een groot recreatief
park in Bordeaux. In Londen een
civieltechnisch en constructie bureau

geadviseerd voor de groene
aspecten van plannen. 
Naast de actieve praktijk ben ik
jarenlang landelijk voorzitter
geweest van de Bond van
N e d e r l a n d s e  T u i n - e n
landschapsarchitecten (BNT)
In de zeventiger jaren heb ik een
andere baan gekozen en ben
“zetbaas” van de pas begonnen
Nieuwegeinse vestiging geworden
van Adviesbureau Snelder uit
Heerlen. 
Een particulier bureau dat naast
werk in Limburg, ook veel werk
deed in het Westen van ons land.
Deze vestiging is onder mijn leiding
in circa tien jaar uitgegroeid van
een tweemansbedrijf naar een
bureau met 12 mensen. In deze
periode vooral gewerkt aan z.g.
groeisteden als Nieuwegein en
Alkmaar, maar ook voor veel
gemeenten en rijksdiensten aan
projecten van allerlei aard bezig
geweest.
Eind zeventiger jaren is dit bureau
gefuseerd met een groot
stedenbouwkundig bureau uit
Maastricht.
In de begin tachtiger jaren, toen
het economisch niet zo goed ging
in Nederland en de grote bureau’s
in problemen kwamen doordat met
name gemeenten sterk moesten
bezuinigen  ( en dus het werk zelf
gingen doen) was een door mij
gewenste afsplitsing van de goed
draaiende Nieuwegeinse vestiging
onafwendbaar.

In 1983 ben ik, een beetje tegen
de verdrukking in, verder gegaan
met een afgesplitst eigen bureau
onder de naam Landschappartners.
Vele opdrachtgevers gingen
gelukkig mee.

Het bureau (kortheidshalve LP), dat
binnenkort 25 jaar bestaat, houdt
zich vooral bezig met vraagstukken
op het terrein van de ruimtelijke
ordening waar landschap en
stedenbouw elkaar raken en dus van
invloed zijn op elkaar. Een van de
belangrijkste objecten van de
afgelopen jaren was de tracering en
landschappelijke inpassing van de
Hoge Snelheidslijn (HSL) tussen
Amsterdam en de Belgische grens.
In 2001 heb ik de leiding van het
bureau overgedragen aan twee
collega’s, waaronder onze zoon
Rudo. Zelf werk ik er nog enkele
dagen per week als senior-adviseur.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter/archivaris
? Mw. Hiltje Ten Kate-Cleveringa

Secretaris/Redactie/Genealogie
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Penningmeester
? Enno Steenhuis Geertsema

Leden
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Artikelen
N.B. Vindt u het leuk om een
artikeltje te schrijven of in een
onderwerp geïnteresseerd, laat het
me weten op:
SFACle@gmail.com
  
 

Geboortes? Overlijdensberichten?
Verhuisberichten!
Meld het uw secretaris!
Al was het alleen maar om de
genealogie bij te kunnen houden.
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De historie van BOERDERIJEN
EN MOLENS in de gemeente
Appingedam.

Profiel Uitgeverij te Bedum ISBN 90
5294 3427, Eindredactie Jan Evert
Emmelkamp.

Dit schitterende, royaal uitgevoerde
boekwerk van meer dan 700
bladzijden met fraaie en interessante
illustraties biedt meer dan de titel
doet vermoeden.

Deel I bevat een aantal artikelen van
Algemene aard; de onderwerpen
worden door zes deskundige auteurs
behandeld.
Het begint met een verhandeling
over “Water en Wierden” vanaf het
begin van onze jaartelling tot en met
bodemvondsten b i j  recente
opgravingen. Een en ander
ondersteund door overzichtskaartjes
en foto’s.

Het tweede artikel behandelt “Adel
en Boeren rond Appingedam in de
late Middeleeuwen”. Veel aandacht
wordt besteed aan het invloedrijke
geslacht Ripperda. Verder komen de
families Rengers en Panser ter
sprake en worden onder andere nog
de families To Nansum en Wyncken
vermeld. Over de landbouwers en
hun families is weinig bekend.

Een volgend artikel is “Regenten en
boeren in en rond Appingedam in de
17e en 18e eeuw”. Deze periode
sluit aan op de voorgaande en begint
met heel veel onderlinge strijd.
Ondermeer de bekende slag bij
Heiligerlee in 1568 waarmee de 80-
jarige oorlog begon. Een ramp van
geheel andere aard was de
Allerheiligenvloed in 1570 waardoor
enkele duizenden slachtoffers vielen
en 100.000 stuks rundvee
verdronken.

Dan volgt het vierde artikel over “De
Betekenis van Appingedam”. Reeds
in  de  M idde l eeuwen  was
Appingedam een stad, Delfzijl is een
nieuwere nederzetting en werd in de
16e eeuw een vesting. In de loop
der jaren trok veel bedrijvigheid op ‘t
gebied van Scheepvaart en Handel
naar Delfzijl, maar Appingedam bleef
een regionaal marktcentrum. Aan
het eind van de 19e eeuw trok de
economie weer aan door vestiging

van een aantal industrieën in
A p p i n g e d a m :  e e n
s t o o m t i m m e r f a b r i e k ,  e e n
strokartonfabriek, een fabriek van
landbouwwerktuigen en niet te
vergeten Brons motorenfabriek die
wereldbekend werd.

Pastorie Jukwerd

Vervolgens een artikel over de
“Kerken in en rond Appingedam”.
Om te beginnen worden diverse
bouwstijlen van de kerken
besproken en daarna verschillende
kerkgenootschappen: rooms-
katholiek, gereformeerd en joods.
Bij de predikanten van de
gemeente Opwierde wordt in 1821
vermeld: Heino Harmannus
Brucherus Cleveringa, zoon en
kleinzoon van een Burgemeester
van Appingedam. Na een
bespreking van de kerken te
Jukwerd, Tjamsweer, Marsum,
Solwerd en Opwierde wordt als
laatste uitgebreid aandacht besteed
aan de Nicolaikerk te Appingedam.

Kerk te Jukwerd

“Topografische verkenningen” is de
titel van het volgende artikel. Voor
de ontwikkeling van het landschap
wordt verwezen naar het eerder
genoemde artikel “Water en
Wierden”. Aan de hand van enkele
kaarten worden de waterwegen
behandeld evenals  enkele
landwegen.

Dit laatste artikel van deel I heeft
als titel “Beklemrecht, eigenaren in

beklemrechtelijke zin en beklemde
meijers”.
Het beklemrecht is een zakelijk recht
te weten een bijzondere vorm van
huur en verhuur in de provincie
Groningen. De eigenaar van de
g r o n d  i s  e i g e n a a r  i n
beklemrechtelijke zin en de huurder
is de beklemde meier en betaalt een
jaarlijkse vaste huur voor de
beklemming. Een beklemming kan
behuisd of onbehuisd zijn, maar
opstallen op de grond zijn eigendom
van de beklemde meier.  Soms moet
een deel van de huur in natura
worden betaald zoals kaas of een
hoeveelheid boter. Ook is er wel
sprake van zogenaamde geschenken
v a n  d e  m e i e r  a a n  d e
eigendomhouder, bijvoorbeeld
wanneer de meier trouwt of bij
verandering van meier. Aan het
einde van dit artikel worden twee
voorbeelden van materiÙle aktes
inzake beklemmingen besproken.
Sinds 1992 (nieuw B.W.) kunnen
geen nieuwe beklemmingen meer
gevestigd worden.

DEEL II: DE BOERDERIJEN

Dit deel beslaat meer dan de helft
van het boek en geeft per regio
informatie over bestaande alsmede
over verdwenen boerderijen.
Gedetailleerde gegevens worden per
boerderij verstrekt betreffende
historie, bewoners en eigenaren.

Enkele niet-willekeurig gekozen
voorbeelden zijn:

J12: Boerderij “Hoeve Spoorzicht”:
Deze  i s  ge legen aan de
Jukwerderweg in Appingedam en
eigendom van W.C. Vries en T.H.
Nuus, tevens de bewoners. Ruim 28
ha is volle eigendom en ruim 7 ha in
huur. Regelmatig werd land
bijgekocht, o.a. in 1978 bijna 5 ha
van R.P. Cleveringa (Groningen), P.
Cleveringa (Den Haag) en J.L.
Cleveringa (Amsterdam). Thans
wordt nog ruim 7 ha groenland
gepacht van de gemeente
Appingedam en van de familie Vos.
(In dit gebied is een grote
ruilverkaveling gaande).

J7: Boerderij, thans woonhuis met
schuur. Adres: ds. Christophoripad in
Appingedam. Eigenaars / bewoners:
Tj. Smitstra en L. Verhey. Grootte
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01.25.00 ha. De boerderij dateert
van 1871. Na een bewogen
geschiedenis kwam één en ander in
1880 in het bezit van R.P.
Cleveringa, gehuwd met M.J. Mees.
Deze familie bezat veel landerijen
onder Jukwerd, die werden
afgeticheld voor hun steenbakkerijen
en tevens verhuurd. Na hun
overlijden werd het bezit gedeeld
door de erfgenamen: H.P. Cleveringa
(e.v. P.J. Vos), P. Cleveringa
(Groningen), J.Q. Cleveringa, C.
Cleveringa (e.v. P. van der Mark), B.
Cleveringa (Tjamsweer), R.L.
Cleveringa (e.v. E.J. Diddens) en
O.E. Cleveringa (Sloterdijk). De
boerenbehuizing met ca. 37 ha land
viel toe aan H.P. Cleveringa gehuwd
met P.J. Vos. Na haar overlijden in
1921 werd het bedrijf in 1922
verkocht door haar weduwnaar en
de kinderen M.J. Vos (e.v. P.A.
Rutgers vd Loeff), R.P. Vos en B. Vos
(e.v. A. Rombach).

T12: Verdwenen boerderij Lutje
Scharpehorn. Tenslotte nog een
voorbeeld van een verdwenen
boerderij gelegen langs de oostkant
van de wierde tussen Tjamsweer en
Jukwerd. Aan de westkant van deze
wierde stroomt de Kleine Heekt. De
naam is afgeleid van de Ramshoorn;
de loop van de Kleine Heekt lijkt op
een ramshoorn. In 1887 werd het
bedrijf gekocht door R.P. Cleveringa,
vermeld onder J7 en het land werd
afgeticheld. In 1900 werd het huis
afgebroken door de eigenaar R.P.
Vos, ingenieur bij de N.S. Hij was
een kleinzoon van R.P. Cleveringa.

[Mijn vader R.P. Vos was toen 19
jaar, nog geen ingenieur en de NS
bestond nog niet].

borg Snelgersma en wapen familie
Van Burmania

Deel II eindigt onder het hoofd
Diversen met een bespreking van het
landgoed Ekenstein, landerijen van
de Borg Snelgersma, kerken- en
gasthuis-landerijen. Ook thans
bezitten sommige kerken nog
landerijen, de Hervormde gemeente

in Appingedam, bijvoorbeeld bezit
70 ha.
In deel III worden 11 molens
besproken. Dat het merendeel
hiervan is verdwenen maakt dit
deel niet minder interessant.
Vermeldenswaard is de cherchers-
hut, ook wel Sarries-hut genaamd.
Dit was een klein onderkomen
voorzien van het provinciewapen
voor de belastingambtenaar die
toezicht moest houden op het
malen en de belasting moest innen.
Omdat er teveel molens werden
gebouwd, werd deze belasting in
1628 ingevoerd en eerst in 1855
weer afgeschaft.

Olinger Koloniemolen met
molenhuis aan de Groeve

Deel IV bevat de bijlagen:
1. Verpondingsregister 1630

( p r o v i n c i a l e  b e l a s t i n g
onroerend goed)

2. Landdag comparanten. De
landdag was een vergadering
van vertegenwoordigers van de
Ommelander Kerspels. 

3. P e r s o n e n  d i e  w e r d e n
aangeslagen in de 400e
penning in 1702

4. Tjamsweerster Kerspellieden in
1705

5. Verpondingsregister 1721
6. Landerijen van de Hervormde

Kerken 1773
7. Schat- of zijlregister van

Tjamsweer
8. Kadast ra le  minuutp lans

Appingedam 1819

Deel V bevat een woordenlijst,
veldnamen, medewerkers en
gebruik landerijen 2002. Tenslotte
een index op natuurlijke personen
bevattende bijna 10.000 namen. Bij
de naam Cleveringa komen 47
verwijzingen voor en bij één
daarvan: Rudolph Pabus nog weer
23 verwijzingen.

Ik hoop met deze bijdrage aan de
Nieuwsbrief bij lezer en lezeres
voldoende belangstelling te hebben
gewekt om het lijvige boekwerk zelf
ter hand te nemen. Het is zeker de
moeite waard.

Otto Vos

Opmerking: Op blz. 63 van het boek
staat een foto van de Nicolaikerk te
Appingedam met onderschrift “ .....
rechts de Franse School”. In het
boekje een “Groninger Familie” staat
bij een foto op blz. 36 van hetzelfde
gebouw “Latijnse School”. In de
errata van het boekje is al op een
onjuistheid gewezen, maar wordt het
gebouw als Mulo aangemerkt.

Een oud en bijzonder document!

Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al
aangaf, heb ik een aardig document
gevonden en wel in het archief van
Assen.

In het document staat ene Hermen
Cliveringhe uit 1469 vermeld. Of
dit een ver familielid is is niet
bekend. Tevens gaat het over land
bij Grollo en dat lag voor die tijd toch
wel ver weg van de bekende
plaatsen waar Cleveringa’s leefden. 

De tekst luidt als volgt:

Ic Hinrick Stedinghe doe kond allen
de dessen breef sullen seen of hore
lesen dat ick voer my ende myne
rechte erfgenamen ende byname
voer myn moder ende broders hebbe
vercoft ende vercope, drage [sic]
ende gheve aver Henrick de/n\
Roeden, Alyt synen echten wyve een
mudde rogghen iaerlix renthe
Groninger mathe gheleghen over
Wyllinghe guet als dat gelegen is
inder merke van Grolle ende onder
der clocken van Rolde over hues,
hof, land, made, waer ende dat to
den guede hoerlick is vri ende
commerloes voer al de ghene de des
te rechte wyllen komen of mogen
sonder argelist ende wyl daer rechte
waerschap van doen ick of myne
erffgenamen of daer gebreck in valle
voer ene summe van ghelde de my
vol ende wal betaelt is na mynen
wyllen ende bedancke Hinrick der
van. Alle nye vonde hyr uut
gevonden de men dessen breef to
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hinder mach dichten, schoringhe des
breves, quessingen des segels. Hijr
hebben an ende aver ghewesen als
dedingeslueden Clawes Koyter ende
Hermen Cliveringhe ende de buer
aver dat stogleggen Clawes Koyter,
Egbert Koyter ende ander gueder
luede genoech. In oerkunde der
waerheit ende der meerre vestenisse
wat ic Hinrick vorscreven of myne
erfgenamen waren wyl ende moet.
Mer de onderpande voergenomet
soe heb ick ghebeden Johan
Hiddingen inder tyd schulte dessen
breef aver my te bezegelen want
selven gheen [sic] ende gebruke.
Ende ick Johan bede wyllen Hinrics
so hebbe ick myn zeghel beneden an
dessen breeff ghehangen. Ghegeven
int jaer dusent veerhondert ende
negenendetsestich des maendages
nae sunte Servacius. (17 mei 1469).

Secretaris Ru Cleveringa

Leeuwarder Courant - 21 mei 2007

Groningse Borgen gebouwd
met Friese kloostermop.

Archeologen hebben de afgelopen
weken de resten van twee
middeleeuwse borgen bij het
Noord-Gron ingse  U i thu i zen
blootgelegd. Het gaat om de
b o r g e n  T a k u m a  e n  d e
Aylbadaborg. Deze kastelen waren
volgens archeoloog Eric van der
Kuijl gebouwd met kloostermoppen
uit Friesland. Een kloostermop is
een steen die voor de bouw van de
muren gebruikt werd. Het viel Van
der Kuijl op, dat er een steensoort
gebruikt is, die in het Groningen
van de twaalfde eeuw niet
gebruikelijk was, maar in Friesland
wel. De stenen zijn dus
waarschijnlijk geïmporteerd.

Indien iemand ook een leuk stukje
heeft houd ik mij aanbevolen en
plaatsen we dit in één van de
volgende nieuwsbrieven.

Persbericht RUG 3 april 2007

Groningers zijn eigenzinnig en
onafhankelijk.

Groningers hebben een opvallend
zelfbewuste houding en een grote
behoefte aan onafhankelijkheid.
Kenmerken die volgens promovendus
Jan van den Broek het gevolg zijn
v a n  d e  g e o g r a f i s c h e  e n
psychologische afstand van de stad
tot de rest van het land. G Bijzonder
is vooral, dat de “gewone Groninger”
altijd een grote invloed uitgeoefend
heeft op het stadsbestuur. roningen
ligt verder weg van Den Haag dan
Den Haag van Groningen. Tijdens de
Middeleeuwen en de vroegmoderne
tijd was een afstand van 100
kilometer een enorme afstand. Voor
l a n d s h e r e n  l a g  d e  s t a d
eenvoudigweg te ver weg om goed
te kunnen besturen.

Een tekenend voorbeeld hiervan is,
dat de Groninger gilden eigen
sleutels hadden van de stadspoorten.
Iets wat in andere delen van het land
onvoorstelbaar was.


