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Het was een opgewekt weerzien van
15 familieleden op het station van
Groningen, waar de vertrouwde bus
van Arriva al klaar stond. Voor het
eerst gingen wij helaas op stap
zonder Piet. Door zijn hoge leeftijd
en zijn gebrekkig geworden
bevattingsvermogen is hij niet meer
in staat onze familiedag, waartoe hij
zelf de aanzet heeft gegeven, te
volgen. Er waren verder opvallend
veel jongere leden aanwezig !

Dit keer bezochten wij het
veengebied in zuidoost Groningen.
Over de Groene Kustweg langs het
Winschoterdiep en het landschap
van  Westerbroek, Foxhol en de
G r o e v e  g i n g  h e t  n a a r
Kiel-Windeweer, dat een eerste
indruk gaf van het historisch
veenlandschap met zijn kaarsrechte
kanalen en wieken waarover het
afgegraven veen en de turf werden
vervoerd. Aan de overzijde van het
Kieldiep bij één van de vele
"klappen" (ophaalbruggetjes) stond
in de oude kerk en pastorie "de
Amshoff" de koffie voor ons klaar.

Vervolgens via de Kielsterachterweg
en Bareveld langs de Groninger
Veenkoloniën. De  vervening begon
in de 17e eeuw. Allengs had de Stad
Groningen de zeggenschap over de
gronden van de particuliere Heren
uit Westerwolde overgenomen en
werd halverwege de 19e eeuw het
Stadskanaal aangelegd met zijn
markante  "waterhuizen" en
"verlaten" (scheepswerf, sluis). Op
de afgegraven grond met
tegenwoord ig  hoo fdzake l i j k
aardappelteelt en  -meelfabrieken
(AVEBE). Met blauwe dakpannen
trachtte men de boerderijen  uit deze
wat armere streek allure te geven. 

Onze route verraste telkens met een
wegafzetting zonder duidelijk

aangegeven omleiding, maar toch
wist de chauffeur ons netjes af te
zetten bij "het Boschhuis" in Ter
Apel. 

De kloosterenclave herinnert aan
de Kruisheren van de in 1248
opgerichte Orde van het Heilig
Kruis, die twee eeuwen later met
de bouw van dit klooster zouden
beginnen. Het verleden is zichtbaar
en voelbaar in de prachtige kerk en
het  klooster, in het  museum en
de lommerrijke naaste omgeving.
Zo is "het Boschhuis" gebouwd op
de fundamenten van het voormalig
bak- en brouwhuis. Het deed zijn
voorganger eer aan met een
welvoorziene koffietafel.

De terugweg voerde over de mooie
N368 in het dal van de Ruiten Aa
met een vluchtige blik in Sellingen op
het 14e eeuwse kerkje, via
Vlagtwedde en Pekela naar
Veendam. Het Veenkoloniaal
Museum is gevestigd in de
voormalige HBS, de tweede school in
Nederland van het schooltype dat
Thorbecke in het leven heeft
geroepen. Het Museum toont het
verhaal van ontstaan en ontwikkeling
van het veen, de geschiedenis van de
bewoners, van de vroegste
turfgravers, de schippers  en
scheepsbouwers, en de bedrijvigheid
in het gebied van stro en karton dat
alweer achterhaald is en van
aardappelmeel, dat uitgroeide tot
uitgestrekte aardappelteelt.

De vervolgroute leidde aan de
oostkant langs de Blauwe Stad. Het
project, dat werd ontwikkeld als
landelijk woongebied voor wie de
drukte van Groningen en de randstad
wilde ontvluchten, is gesitueerd rond
het kunstmatig  gecreëerde
Oldambtmeer waarvoor 

Familiedag 2011: deze zal
waarschijnlijk op zaterdag 9 april
plaatsvinden.

landerijen zijn onteigend, afgegraven
en onder water gezet. Behalve een
enkel huis en een beetje waterplezier
is het een grote mislukking
geworden. Voor de toerist echter
leverde het een aardig ritje op. We
kwamen terecht in Midwolda, waar
we in de tuin van de Vicarie van
Imca Marina met een frisdrankje
deze leuke en gezellige dag besloten
vóór de bus ons weer veilig
terugbracht bij het Centraal Station
in Groningen. 

Hiltje
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Geboortes? 

Overlijdensberichten?

Verhuisberichten!

Meld het uw secretaris!

Al was het alleen maar om degenealogie bij te kunnen houden.

Boek Cleopatra: kunt U zich het
stukje nog herinneren over het boek

Cleopatra van
Felix Thijssen uit
de Nieuwsbrief 23
? Op de laatste
bes tuursve rga -
dering wist Hiltje
te melden, dat de
r e g e r i n g  i n
ballingschap in de
T w e e d e
Wereldoorlog haar
v a d e r  d e

codenaam Cleopatra had gegeven !!

VRAAG: zijn er nog familieleden, die
belangstelling hebben voor een
afdruk  van het familiewapen, zoals
dat boven deze Nieuwsbrief
afgedrukt is? Afhankelijk van de
belangstelling zullen we een prijs
aanvragen en iedereen vooraf van
de kosten op de hoogte brengen. Bij
belangstelling graag even aan de
secretaris melden. Ru

Omgewende Leeuw: ik ontving de
vraag, waarom er op ons wapen een
omgewende leeuw afgebeeld staat.
De wapendieren op de meeste
wapens, waaronder de leeuwen van
het Nederlandse en Belgische wapen
kijken naar de (heraldische)

rechterkant van het schild. Er is
een goede reden waarom dieren
naar  rech ts  k i j ken .  Een
rechtshandige ridder draagt zijn
zwaard of speer in de rechterhand
en het schild in de linkerhand. Het
dier op het schild kijkt dan in
dezelfde richting als de ridder. In
de middeleeuwse heraldiek was het
daarom gebruikelijk dat een leeuw
of ander totemdier steeds naar
rechts keek. Bij een bastaard
echter kon het wapen in
spiegelbeeld worden verleend.

Daarnaast had een linkshandige
ridder een schild nodig, waarop het
dier naar links keek. Tegenwoordig
is dit niet meer van toepassing,
omdat er geen toernooien meer
w o r d e n  g e h o u d e n  e n
wapenschilden alleen nog als
ornamenten dienen. De regels voor
de wapens van bastaarden zijn
nooit stelselmatig toegepast en er
zijn opvallende uitzonderingen
bekend. Ook is het  bekend, dat er
in het verleden fouten werden
gemaakt door kunstenaars,
waardoor een afbeelding verkeerd
om op een wapenschild terecht
kwam. 

Bij onze familie staat de leeuw al
omgewend sedert 1733 (zie
afbeelding), namelijk op de oudste
door mij gevonden afbeelding van
het wapen op de grafzerk van
Grietje Arends Cleveringa. Het zal
daarom geen foutje zijn dat de
leeuw naar links kijkt. Welke van
de twee andere mogelijkheden de
goede is, is niet te zeggen. Ru

Museum Stad Appingedam

Het museum Stad Appingedam is
een cultuurhistorisch museum over
de geschiedenis en ontwikkeling
van de stad Appingedam en het
achterland Fivelingo. Het museum
is gevestigd in een monumentaal

dubbelpand bestaande uit een
negentiende-eeuws woonhuis en een
zeventiende-eeuws steenhuis. 

De permanente tentoonstelling
beslaat enkele ruimtes van het
negentiende-eeuwse gedeelte met
een zilver en een porselein collectie.
In het zeventiende-eeuws deel
bevindt zich o.a. een slaapkooi. Op
het ogenblik is er tevens een
tijdelijke expositie: Stijl en Smaak
rond 1900 met kleding, hoeden en
accessoires.

De stichting Familiearchief Cleveringa
heeft diverse voorwerpen aan het
museum geschonken. De totale lijst
van door de Cleveringa's geschonken
en in bruikleen gegeven voorwerpen
is 112 objecten lang. De meeste
schenkingen in de vorm van huisraad
en siervoorwerpen zijn gedaan door
mevrouw Bouwmeester-Muntinge
Cleveringa. Bijzonder zijn ook het
dagboek van R.P. Cleveringa over de
blokkade van Delfzijl in 1813-'14 en
de  bu l  en  penn i ng  me t
eredoctoraatversierselen van de
Universiteit Gent van prof. Mr. R.P.
Cleveringa.

Dit alles maakt voor ons Cleveringa's
een bezoek aan dit museum zeer de
moeite waard.

Museum Stad Appingedam 
Wijkstraat 25

Openingstijden:      
di t/m vrijdag 11.00-17.00
za, zo en feestdagen 13. 00- 17.00 

Prettige Kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2011
gewenst !


