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In memoriam Having Steenhuis Geertsema 
(door Enno Steenhuis Geertsema) 

  

 
Having werd geboren op 13 januari 1943 in Groningen. 
Hij was de oudste zoon van Jannes Steenhuis 
Geertsema en Swaantina Martha Cleveringa. 
Swaantina Martha Cleveringa was de tweede dochter 
van Enno Ebels Cleveringa, boer en oud-burgemeester 
van de gemeente ’t Zandt. Aanvankelijk woonde de 
familie in een huis bij de boerderij Op ter Borg in 
Wirdum. Na het overlijden van Enno Ebels in 1947 
verhuisden Jannes en Tine met de kinderen Having, 
Enno en Lineke in 1948 naar de boerderij Alberda 
Heerd in ’t Zandt van waaruit Jannes beide boerderijen 
bestuurde.  
Na het volgen van de lagere school heeft Having de 
middelbare landbouwschool in Groningen gevolgd. 
Aldaar maakte hij zijn vriendenkring voor het leven. Na 
de landbouwschool ging Having op 20 jarige leeftijd  in 
het huis bij de boerderij in Wirdum wonen en nam hij al 
veel van de taken van zijn vader over. In 1971 trouwde 
hij met Annechien Detmers uit Scheemda. Zij lieten een 
nieuwe moderne bungalow bouwen. 
Met de gezondheid van Jannes ging het niet goed. In 
1972 verhuisde hij met Tine naar Haren. Alberda Heerd 
in ’t Zandt werd verkocht en Having nam in Wirdum Op 
ter Borg over.  
In 2000 heeft hij het oude woonhuis dat na de grote 
brand in 1932 gespaard was gebleven geheel verbouwd 
met inachtneming van de historie van het gebouw.  
Having was een echte familieman die van contacten met 
familieleden hield. Hij was met zijn moeder en 
Annechien dan ook bij de oprichting van onze stichting 
aanwezig en zij waren op de familiedagen bijna altijd 
present. Na de verbouwing van het oude voorhuis heeft 
hij de Cleveringafamilie direct uitgenodigd om de 
boerderij te bezoeken op een familiedag. In 2002 vond 
dit plaats. Na een gloedvol verhaal van Having over de 
historie van het gebouw en zijn vroegere bewoners werd 
een uitgebreide rondleiding gegeven.  
 

 
Having en Annechien kregen twee zoons. Jaap en 
Detmer. Zij hadden allebei veel belangstelling voor de 
boerderij. Beiden hebben zij de landbouwschool gevolgd 
en hebben in maatschap het bedrijf overgenomen van 
Having. Having verhuisde met Annechien naar 
Loppersum, maar was dagelijks op de boerderij te 
vinden. Zijn beide zoons zijn getrouwd en hebben beide 
twee kinderen. 
Having bekleedde veel bestuursfuncties en was ook in 
de gemeentepolitiek actief.  
Een aantal jaren geleden werd hij ziek. Hij kreeg 
darmkanker. Deze ziekte is hem uiteindelijk fataal 
geworden. Having was zolang het nog kon  dagelijks op 
de boerderij te vinden. 
Op 22 december 2017 is hij op 74 jarige leeftijd 
overleden. Na de crematie is zijn urn bijgezet op de 
begraafplaats in Wirdum, 200 meter verwijderd van de 
boerderij. Een echte Wirdummer was heengegaan. 
 
 

 
 

-.-.-.-.- 
 
 
 
Scholen Eemsdelta (Groningen) vernoemd naar 
beroemde Groningers 
(bron Dagblad van het Noorden) 
 
De vier scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs 
Eemsdeltacollege worden vernoemd naar beroemde 
Groningers. In het nieuwe schooljaar prijken de 
namen van George Martens, Rutger Kopland, Theda 
Mansholt en Rudolph Pabus Cleveringa op de 
gevels. 
 
,,Alle vier personen zijn Groningers die in het verleden 
door lef te tonen iets hebben betekend voor hun 
omgeving en voor zichzelf’’, motiveert de school de 
keuze. ,,In die zin zijn ze voorbeelden voor ons 
allemaal." Tot nu toe werden de vier locaties van het 
Eemsdeltacollege simpelweg aangeduid met hun 
adressen. 
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Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum is de nieuwe naam 
van het gebouw aan de Pastorielaan in Appingedam, 
waar havo, vwo en vwo+ zijn ondergebracht. Cleveringa 
(Appingedam, 1894) was een Nederlandse hoogleraar 
in de rechtsgeleerdheid. ,,In de Tweede Wereldoorlog 
verzette hij zich met succes tegen de nazi’s. In een rede 
aan de Leidse universiteit protesteerde hij tegen het 
ontslag van joodse collega's. Vanuit zijn gevoel voor 
rechtvaardigheid en met een goed beeld van de wereld, 
kwam hij in actie. Zijn daden leren ons om 
verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en onze 
daden.’’ 

-.-.-.-.-.- 
 
Op 25 mei jl. trouwden in Leiden Rogier van der Velde,  
zoon van Ankie Cleveringa, met Carin Jansen.  
 
 

    
 
 

           
 
 moeder en zoon 
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