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Familiedag 2010

Een bijzondere postzegel

Onze voorzitster Hiltje Ten KateCleveringa is er weer in geslaagd om
een mooi programma te maken voor
de familiedag 2010. De dag is gepland
op
en we verzoeken
iedereen zich zo spoedig mogelijk aan
te melden vanwege de te maken
reserveringen.

Terwijl de politieke situatie in de
jaren vóór de Tweede Wereldoorlog
ten gevolge van de economische
malaise en de ontwikkelingen in
Hitler-Duitsland
menigeen tot
bezorgdheid en somberheid
stemde,
hielden
enkele
postzegelverzamelaars
in Leiden
de moed er in. Zij richtten een
vereniging
op
om
in
gezamenlijkheid hun liefhebberij te
kunnen onderhouden
en
ontwikkelen,
en via die kleine
waarde-zegeltjes
werelden te
kunnen verkennen en bestuderen.

Zoals altijd verzamelen we op het
hoofdstation Groningen bij de kiosk
"Snacks en Drinks" aan het einde van
perron 2b-3b. Direct na aankomst van
allen vertrekken we om circa 11.15
uur met de bus van Arriva. De bus
staat op de halte bij de rondvaartboot
tegenover station.
Allereerst gaan we naar
het
veendorp Kiel-Windeweer, waar we
koffie met appeltaart in "de Amshoff"
(de oude kerk) geserveerd krijgen.
Vervolgens rijden we door de
veenstreek naar de kloosterenclave
Ter Apel voor een koffietafel in het
"Boschhuis" en een bezichtiging van
de kloosterkerk en het museum. Ze
zijn gelegen in een fraai
landschapspark.

De Leidsche Vereeniging van
Postzegelverzamelaars
groeit en
bloeit. Op een 17 januari 2010
gehouden
postzegel-totaal-dag
heeft zij haar 70-jarig
bestaan
gevierd met een expositie "Een
moedig
jaar - 1940".
Bij die
gelegenheid is een postzegel
uitgegeven, die wil herinneren aan
dat voor de Vereeniging, voor de
stad Leiden en haar Universiteit,
maar ook in veel wijder verband
bijzonder historische jaar.

De
terugreis
gaat
via
Sellingen-Vlagtwedde naar het
Veenkoloniaal museum in Veendam.
Daarna volgt een doorsteek langs de
"Blauwe Stad" naar Midwolda. Tot slot
eindigen we voor thee/fris in "de
Vicarie van Midwolda". Om ±18.30
uur zijn we bij het station van
Groningen voor de thuisreis.
Bijgaand het inschrijfformulier met het
verzoek deze per ommegaand in te
zenden of te mailen.

De ontwerper
Frans
Hemelop
heeft het thema "moedig jaar" tot
uitdrukking
gebracht
door
de
oprichting
van
de
postzegelvereniging
en
de
protestrede
van
de Leidse
hoogleraar Rudolph Pabus

Cleveringa op 26 november in dat
jaar te verbinden. Het portret van
Cleveringa
wordt samengebracht
met het logo van de Universiteit door
plaatsing tegen de achtergrond van
de foto van
verontwaardigde
studenten bij het verlaten van het
Academiegebouw na de rede. De
beschrijving van het "moedig jaar"
staat in rode en blauwe letters,
kleuren die samen
met de witte
ondergrond van de postzegel onze
nationale vlag symboliseren.

Op die feestelijke verjaardagsviering
van de postzegelvereniging werd
door de burgemeester van Leiden
drs. H.J.J. Lenferink
de eerste
postzegel
met een mooi
herinneringsalbum uitgereikt
aan
Cleveringa's jongste dochter Hiltje en
aan dochter Dien die helaas wegens
ziekte niet aanwezig kon zijn.
De postzegel met een frankeerwaarde
van 44 cent, waarvan hiernaast een
afbeelding wordt afgedrukt, is te
bestellen bij de heer F. Hemelop
penningmeester van de Leidsche
V e r e e n i g i n g
v a n
postzegelverzamelaars, Cameliadal 6,
2317 HK Leiden, tel. 071-521 29 38,
e-mail: f.hemelop@wxs.nl. Een
velletje van 10 postzegels kost € 6,00,
excl.porto. Voor meer informatie kan
men de website van de vereniging
r a a d p l e g e n
http://home.planet.nl/~hemel026/lvpv
.htm
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Cleveringa’s in boeken
Kortgeleden kwam ik een boek tegen
van Felix Thijssen, waarin één van de
figuren een Cleveringa is. Er is een
lichaam gevonden in de tuin van de
voormalige minister van buitenlandse
zaken Cleveringa. Volgens de
officiële lezing is zijn echtgenote
Cleopatra in 1980 omgekomen bij een
vliegramp. Privé detective Max Winter
mag het raadsel opklaren.

catalogiseren. Ook het behoud van
deze gegevens behoort tot de taken.

Voorzitter/archivaris
?

Hiltje Ten Kate-Cleveringa

Secretaris/Redactie/Genealogie
?

Ru Cleveringa

Penningmeester
?

Enno Steenhuis Geertsema

Leden
?

Otto Vos

?

Gilbert Cleveringa

?

Ruud Van der Mark

Contactgegevens:
e-Mail

SFACle@gmail.com

Geboortes? Overlijdensberichten?
Verhuisberichten!
Meld het uw secretaris!
Al was het alleen maar om de
genealogie bij te kunnen houden.

Grafconservering
Eén van de doelstellingen van de
familiestichting is gegevens over de
familie Cleveringa te verzamelen,
deze te rubriceren en te

hebben

Sommige overblijfselen uit het
verleden zijn goed zichtbaar in de
vorm van graven van voorouders op
begraafplaatsen. Deze graven
worden soms door de gemeente,
vanwege
haar
ouderdom,
onderhouden en soms vernietigd,
waarbij de gegevens verloren gaan.
Pathuis
heeft
de
meeste
begraafplaatsen in de provincie
beschreven in zijn boek, waardoor
bekend is waar vele familieleden
begraven liggen.
De tand des tijds is echter
onverbiddelijk en op een aantal
graven is het moeilijk om te lezen
wie er nu eigenlijk begraven ligt.

Bestuursamenstelling:

Wanneer anderen ideeën
vernemen we dat ook graag.

Er kleven drie problemen aan dit
onderwerp: tijd, geld en expertise.
Het kost veel tijd om een
inventarisatie te maken van welke
graven exact waar liggen,
beschrijving van de status en daarna
minimaal reinigen, maar in enkele
gevallen ook restaureren en
conserveren. Verder moet er
contact opgenomen worden met de
beheerder van de begraafplaats
over eventuele benodigde
toestemming.
Tijd is misschien nog wel te
realiseren wanneer een aantal
familieleden, die in het Noorden
wonen, een inventarisatie willen
maken van de begraafplaatsen bij
hen in de buurt. Geld wordt al een
probleem aangezien de Stichting
niet rijk is. Misschien zijn er
subsidies, wat kunnen en willen de
leden of directe familieleden
bijdragen ? Een groter probleem is
de expertise. Het bestuur weet in
ieder geval te weinig van het
onderwerp af. Mag je gewoon met
een standaard schoonmaakmiddel
reinigen of moet het een speciaal
reinigingsmiddel zijn. Mag je boenen
of juist niet, moet er later een
coating op ter bescherming. Dit en
nog veel meer zijn vragen, die
beantwoord zullen moeten worden,
voordat we iets kunnen besluiten.
Het bestuur vraagt of er een lid
ervaring heeft met dit onderwerp en
of deze persoon dan wil reageren.

In het kort: huismerken
De mens heeft altijd behoefte gehad
aan een persoonlijk symbool.
Daarmee kon een bezit worden
aangeduid en het symbool kon worden
gebruikt om een akte te
authenticeren. Huismerken zijn
daarom verwant aan de handmerken,
pottebakkersmerken, trotseerloodjes
van loodgieters, steenhouwers- en
metselaarstekens. Al deze tekens zijn
persoonlijke, gemakkelijk aan te
brengen en snel te herkennen
persoonlijke symbolen.

Voorbeeld: Freerk
Writsers Cleveringa

De overeenkomst in vorm met de
oud-Germaanse runen is treffend
maar er is geen historische verbinding
aan te tonen; stilistisch zijn de
huismerken ook verwant aan het
spijkerschrift maar de overeenkomst
berust in beide gevallen waarschijnlijk
op de noodzaak om gemakkelijk in te
krassen of aan te brengen vormen te
gebruiken. De boeren die de
huismerken gebruikten waren vrijwel
zonder uitzondering analfabeet en het
was voor hen moeilijk om letters,
monogrammen en initialen te tekenen.
De buren zouden deze tekens ook niet
hebben herkend.

Vergeet niet uw inschrijving voor de familiedag op 24 april 2010 in te zenden !!

