
    

NIEUWSBRIEF
Nummer 21 - December 2008

Stichting Familie Archief Cleveringa

Verslag familiedag 2008

Helaas hadden op het laatste
moment een paar mensen afgezegd,
maar toch stapte een  groep van 15
enthousiaste familieleden na
aankomst van de trein uit de
randstad in de gereed staande bus
van Arriva. Na de lange reis dorstig
naar een kopje koffie reden we snel
naar “de Buitenplaats “in Eelde.

De  Buitenplaats is een verrassend
rustiek plekje: tussen de tufstenen
uit de 14e eeuw daterende
dorpskerk die met het kleine aparte
mannentoegangsdeurtje nog naar
oude traditie verwijst, en het
s ch i t t e r end  ge r e s t au r ee rde
Nijsinghhuis uit 1654 waarachter de
barokke tuin met appelhof en
slangenmuur, lag in de diepte de
fascinerende nieuwbouw van het
museumpaviljoen. Daar waren
schilderijen en grafiek van Ploos van
Amstel en beeldhouwwerk van
Margriet Barends te bewonderen.

De bus voerde ons van hier over de
fraaie landweg Peize-Roden-Leek
naar Nienoord. Bij binnenkomst
stond de lange koffietafel in de
ridderzaal al uitnodigend gedekt
klaar. Na de lunch volgde een
interessante rondleiding door de
b o r g  e n  h e t  n a t i o n a a l
rijtuigenmuseum. Op weg naar het
nauw met de geschiedenis van borg
Nienoord verbonden kerkje in
Midwolde passeerden we in de
Tolberterstraat te Leek het
notarishuis van Piets grootvader mr
Petrus Cleveringa. De pracht van het
kerkinterieur  kreeg bij onze
bezichtiging een extra accent door
de orgelmuziek. 

Vervolgens een rondrit door het
Westerkwartier. Op de  zandwallen
tussen de oude veenweiden is de

(lint)bewoning ontstaan. Daar
konden we in het voorbijgaan de
oude veelal uit de 13e eeuw
stammende kerkjes, met hun eigen
histor ische bi jzonderheden,
bewonderen. De ronding Tolbert-
Niebert- Nuis- Marum- Doezum
sloot  in Aduard. (vanwaar in het
begin van de 19e eeuw de broers
Evert Joost en Scato Ludolph Lewe
naar Appingedam  togen om er de
gezusters Catharina en Cornelia
Ebelina Cleveringa als hun bruid te
vinden). 

Een “Cisterciënzer monnik” wachtte
ons op bij de Abdijkerk, leidde ons
r o n d  e n  v e r t e l d e  d e
indrukwekkende geschiedenis  van
het Bernardusklooster. Bij de thee
in de zonnige tuin van Sint
Bernardushof besloten we deze
gezellige  en interessante
f am i l i e d ag ,  waa r op  v e e l
enthousiaste reacties na afloop zijn
ontvangen. Alom eenstemmigheid,
d a t  z o ’ n  f am i l i e d ag  d e
verwantschap met elkaar en met
het land van onze roots op
onvervangbare wijze doet beleven.

Vervolgens bracht de bus ons vlot
terug naar station Groningen.

Hiltje Ten Kate-Cleveringa
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Geboortes? Overlijdensberichten?
Verhuisberichten!
Meld het uw secretaris!
Al was het alleen maar om de
genealogie bij te kunnen houden.
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Ons boek Een Groninger Familie
nog enkele errata

In de tekst:
p.83, blok 4, r.2: “en” achter
Muntinghe Cleveringa moet zijn een
komma
p.124, blok 1, al.2, r.2: “verbleef”
moet zijn bleef
p.133, r.1: het tweede woordje “zij”
schrappen
p.133, blok 2, r.3: het laatste
woordje “werd” schrappen
p. 137, blok 2, al.4, r.3: “en
bezitten” moet zijn “die twee
portretten van hen bezit”.

In de stambomen:
p.44 rij 3: overlijdensjaar
L.C.L.Schleurholts, echtgenote van
Jacobus Pieters Cleveringa,  moet
zijn 1942
p.60 rij 3: overlijdensjaar
ds.Offerhaus, echtgenoot van Helena
Geertruida, moet zijn 1952
p.80 rij 3: de lijn van Catharina moet
verbonden worden met mr. Rudolph
Pabus  1884-1959   Ktr.Amersfoort
(rij 4).

Helaas heeft het bestuur een
overlijdensbericht ontvangen. Ons lid
van het eerste begin

Tineke Snaaijer-Cleveringa

is op 13 oktober 2008 in haar
woonplaats Den Haag overleden op
85 jarige leeftijd.

De familie Pabus

Bij mijn genealogisch onderzoek van
onze familie komen na het huwelijk
van dominee Rudolph Pabus met
Cornelia Muntinghe beide voor-
èn achternamen met grote
regelmaat terug als voornaam.
Alleen al bij mijn grootvader, vader,
mijzelf en mijn oudste zoon zijn de
voornamen Rudolph Pabus. Vandaar
dat de naam me intrigeert en ik er
wat onderzoek naar gedaan heb.
Zo is mij bijvoorbeeld nog geheel
niet duidelijk waar de familienaam
Pabus vandaan komt. In de stad
Groningen is een familie Pabes te
vinden die de meest bekende telg
Quintijn Pabus voortbracht. Maar
of Quintijn’s familienaam destijds
verandert is van Pabes in Pabus is

nog niet duidelijk. Zelfs of Quintijn
familie is van Rudolph is nog niet
bewezen! Ik ben bang dat daar nog
heel wat bezoekjes aan de
Groninger Archieven voor nodig
zijn. Indien een van de lezers meer
weet of een tip heeft houd ik mij
aanbevolen.

Terug naar de meest bekende telg
van de Pabus familie, Quintijn.

Van Quintijn zijn alleen een aantal
wetenswaardigheden bewaard
gebleven. Zo is bekend dat hij
voogd was van het Sint Anthnoy
Gasthuis aan de Rademarkt 29 te
Groningen. Boven de poort staat
het volgende geschreven:

1664. / Bespodt niet een oud wyf
ofte man / niemant wyet waer t
hem toe comen can / van
ouderdom en doot is Godt allein
bevryt / alle andere dingen
voranderen met daer tyt.

Door ordre van de ed. Mog. H.
Heeren borgemeesteren en raedt is
dit gasthuys gerenoveert als de
outste lieutenant Rudolph Bavingk,
Vaendrich louys van Meeuwen, en
de boeckhouder Ryck Buytenpost
vooghden waeren deses convents
anno 1695 en ao 1696.

Anno 1721, den .4 aug., is deese
poorte gerenoveert doe de
olderman Hindrick Ottens,
Quintinus Pabus, Lieutenant
Christopher Radys waeren als
voogden en boekhouder deeses
convents.

Verder staat het volgende gedicht
van hem vermeld in de Groninger
Encyclopedie door K. Ter Laan,
deel II, 1955, drukkerij-uitgeverij
Spiering te Groningen, bladzijde
587/588: Dichter van stichtelijke
poëzie en van ‘Lot der stadt
Groningen’, 1741. Daarin verklaart
hij ook de naam van de stad:

U naam is Groen-ingen,
Alsof d’Hooglander zeide
In overoude tijdt:
Koom, laat ons in de weide
Ten Noorden van ons af,
Koom laat ons ‘t Groen in gaan
En jacht en weidwerk
een wijl tijds laten staan (weidwerk
is hetzelfde als jacht)

Van de stad in zijn tijd getuigt hij:

De Straaten zijn hier ruum,
het Water is hier helder,
En zoet als melk, waardoor
der Borgren hart, en kelder,
Vervult wordt en verkwikt
met edel Bitter-bier,
En vette kluun, hier stookt men
‘s winter wakker Vier ......

Pabus verstond de kunst: hij prijst
het Groninger volk, de heren van de
vroedschap en de schutters, alle drie
in één vers. Hij laat de
Burgerschutterij aantreden en hij
spreekt ze toe, die dappere mannen,
in hoogdravende taal, zoals men die
toch zo gaarne hoorde en waaraan
men zelf zo graag wilde geloven.

In het archief in Leiden ligt één van
zijn grote werken. Helaas heb ik nog
geen tijd gehad om dat te bekijken.
Misschien een volgende keer meer
over de familie Pabus.

Secretaris Ru Cleveringa

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


