
maar ook derden, kunnen wanneer zij dat wen-
sen de stukken inzien en raadplegen op de stu-
diezaal bij een bezoek aan het Rijksarchief in 
Groningen, dat gevestigd is aan het Cascade-
plein 4, op 10 minuten loopafstand van het Stati-
on NS.  
In geval de openbaarheid wordt beperkt, wordt 
een schriftelijke verklaring vereist zich aan die 
beperking te houden. De gewenste beperking in 
openbaarmaking wordt bij inbewaringgeving aan 
het rijksarchief per ingebracht stuk of persoons-
dossier aangegeven. Aldus kunnen de familiele-
den, die stukken overdragen aan de St. Familie-
archief Cleveringa ter inbewaringgeving bij het 
Rijksarchief zelf bepalen in hoeverre openbaar-
heid (vooralsnog) beperkt zou moeten blijven. 
Hil en Piet hebben op het ogenblik de archief-
stukken in behandeling van Bronno Fredericus 
Cleveringa en Johanna Quintina Pabus, de ou-
ders van burgemeester Rudolph Pabus Cleverin-
ga, alsmede die van een aantal zonen van het 
echtpaar Cleveringa-Ebels. Wij zullen u op de 
hoogte houden van de vorderingen op dit gebied. 
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13. Overlijdensannonce mr. R.P.C. 20 mei 1818 
14. Overlijdensannonce Cornelia Ebels 19 sept. 

1826 
15. Handgeschreven lijstje met geboortedata van 

de kinderen 
16. Grafbewijzen op 't koor benevens de kelder - 

kerk te Wirdum 
17. Grafbewijzen op het kerkhof zuidzijde te 

Wirdum. 
18. Foto grafzerk RPC en Cornelia  in de Nicola-

ikerk 
19. Inventaris nalatenschappen RPC en Cornelia 

(3 delen) 
20. Akte van scheiding en deling der nalaten-

schappen (7 april 1827). 
 

Hil ten Kate 

Kopij 
Als U denkt ook eens iets te willen schrijven in de 
Nieuwsbrief wordt u van harte uitgenodigd kopij 

e zenden naar het secretariaat. Het volgende 
mer verschijnt in het najaar van 2000. Kopij 
g inleveren voor uiterlijk 1 oktober 2000. 

iën 
enningmeester heeft de jaarstukken over 
 opgesteld en het blijkt dat er een positief 

o is. Er zijn ongeveer 24 leden (van wisse-
e samenstelling) die elk jaar een bijdrage 
ten in de kas van de stichting. Het is wat 

er dat niet meer familieleden een bijdrage 
n betalen, want dan waren er voor de stich-
meer mogelijkheden om activiteiten te ont-
ien voor het archief. Wij hopen in 2000 en 
ende jaren op een groter aantal mensen dat 
id is bij te dragen op vrijwillige basis. 

Familiedag 2000 
Het bestuur deelt u mede dat de vijfde familiedag 
op zaterdag 13 mei a.s. zal worden gehouden in 
Groningen en wel op het Hogeland. We komen 
samen bij het Centraal Station in Groningen tus-
sen 10.30 uur en 11.00 uur. We verzamelen in de 
prachtig gerestaureerde hal van het station. 
Daarna ziet het programma er als volgt uit: 
 
11.00 uur Vertrek (koffie in de bus) naar het 

Museum van de stad Appingedam, 
het nieuwe onderdak van het Gewes-
telijk Historisch museum (Wijkstraat 
25). Een vorige keer hebben we dat 
wegens tijdgebrek niet kunnen be-
zoeken. 

12.30 uur Vertrek naar de Menkemaborg te 
Uithuizen waar we een bezoek aan 
de borg brengen en ook de koffietafel 
in 't Schathoes gebruiken. 

 In Middelstum bezoeken we de Hip-
polytuskerk, waar ds. Heino Herman-
nus Brucherus Cleveringa (1874-
1945) als predikant stond, het Poort-
gebouw van de voormalige borg 
Asinga en de verdedigingstoren van 
de borg Ewsum. 
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16.30 uur Vertrek naar Groningen met onder-
weg, als de tijd het toelaat, een blik 
op de klokkentoren van Westerdijks-
horn. 

17.30 uur Aankomst bij het station in Groningen 
en afscheid. 

ds. Heino Hermannus Brucherus Cleveringa (1874-1945) 

We hebben getracht het programma weer zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken en hopen dat u 
dat ook zult vinden. Als het weer meewerkt zal 
het een prachtige dag worden met al het frisse 
groen en de bezige boeren. 

Opgave familiedag 
Bij deze Nieuwsbrief is een antwoordkaart ge-
voegd waarmee u zich kunt opgeven voor de 
stukken RPC + Cornelia Ebels (beho-
ij persoonsformulier en twee levensbe-
gen) 
elijkscontract 18 juni 1789 (kopie van 
ieven Appingedam) 
chiedenis van het Blauwe Huis 
inele koopakte Fromaborg 
chrijving Fromaborg door Jb. Vinhuizen 
andblad "Groningen" nr. 5 mei 1925) + 
eksel daarvan door Rudolph Albert Cle-
nga + krantenknipsel uit Nieuwsblad van 
Noorden "een straat door het terrein van 
 ouden Fromaborg?" met foto's + be-
rijving in de "Ommelander Borgen en 
enhuizen" 
inele koopakte "een kamp land en een 

op t
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 1797 
ie koopakte Alberdaheerd 1707 
chiedenis Alberdaheerd uit "Ommelander 
gen en Steenhuizen" 
erhandse akte 30 juli 1811 betr.verkoop 
rdaheerd door erven Anna Cleveringa 

 RPC en Cornelia + graven en kerkban-
 in 't Zandt en Leermens + landerijen; 
ede voor echt verklaring d.d. 30 juli 

2 van deze akte. 
evens uit archieven Appingedam over 
emeestersperiode RPC 

rnal RPC november1813 - mei 1814 (ori-
el in Historisch museum Ap'dam 
inele koopakte zitbank Nocilaïkerk door 
lph Ebels en Aafjen Stenhuis ( 2 mei 

3, geregistreerd 1 oktober 1763) 
inele akte 12 februari 1773: toestemming 
nieuwe bank te laten timmeren. 

14.30 uur Vertrek naar Middelstum. Wij rijden 
via Kantens waar het geboortehuis 
staat van enige van onze familiele-
den. 

familiedag. Als het goed is dan heeft U de dag 
natuurlijk al in uw agenda gezet, toen U onze  
nieuwjaarskaart aan het begin van dit jaar heeft 
ontvangen. U kunt dus nu volstaan met het invul-
len en terugzenden van de antwoordkaart. 
Wij zouden graag het antwoordkaartje uiterlijk 
20 april in ons bezit willen hebben in verband 
met de reservering van de bus en de lunch. Als 
bijdrage in de te maken kosten vragen wij een 
bedrag van ƒ 35,- per familielid of ƒ 15,- per fa-
milielid dat jonger is dan 25 jaar. (incl. koffietafel 
en toegang musea) 
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Mogen wij op uw medewerking rekenen? 

Waarom een familiedag? 
In de "wandelgangen" worden wel eens geluiden 
gehoord dat de familiedag niet zo interessant zou  

De Menkemaborg te Uithuizen 



zijn of dat het alleen maar voor ouderen is. Niets 
is minder waar! Degenen die er zijn geweest in 
de afgelopen jaren kunnen getuigen van het te-
gendeel. 
Naast het bezoeken van objecten die iets van 
doen hebben met de familie is ook de ontmoeting 
van familieleden boeiend en brengt soms onver-
wachte contacten tot stand. Ook worden veel 
verhalen uitgewisseld "ter lering ende vermaeck" 
Kom dus eens en vooral in dit magische jaar 
2000 naar de familiedag! Oud en jong zijn van 
harte welkom! 
Als de kosten een bezwaar zijn, kunt u of kan jij 
contact opnemen met de penningmeester (tel. 
058 – 213 68 87) die bereid is er een mouw aan 
te passen. 

Familiedag 1999 
Op zaterdag 17 april 1999 hebben we een gezel-
lige familiedag gehad, dit keer in Arnhem. We 
kwamen bijeen in restaurant  Haarhuis tegenover 
het station, waar we vooral allerlei foto's en an-
dere familiestukken van elkaar hebben bekeken. 
Door vergelijking konden sommigen ontbrekende 
gegevens in hun fotoverzameling achterhalen. 
Daarna heeft de heer Jan te Pas uit Groningen 
voor ons een interessante lezing gehouden. On-
der de titel "het kadaster als informatiebron voor 
historisch onderzoek" legde hij uit dat, aan de 
hand van perceelsbeschrijvingen en veranderin-
gen in landinrichting, ook de geschiedenis van 
een sociale groep of familie duidelijk wordt. We 
kwamen veel te weten over onze voorouders in 
Appingedam, waarnaar hij een onderzoek heeft 
gedaan. Na de lunchpauze zijn we gezamenlijk 
naar het Gemeentemuseum van Arnhem gegaan 
en hebben aldaar genoten van de museumcollec-
tie en van het prachtige uitzicht over de Rijn. 
Ter afsluiting dronken we nog een kop thee. Al 
met al weer een geslaagde dag! 
 

Heino Cleveringa 

Bijpraten 
Door omstandigheden is het al weer eventjes 
geleden dat U een Nieuwsbrief heeft ontvangen. 
De oorzaak ligt in het feit dat ons medebestuurs-
lid Lies van Putten-Cleveringa helaas afscheid 
heeft moeten nemen vanwege haar drukke werk-
zaamheden. Inmiddels is het bestuur weer op 
sterkte ; zowel Enno Steenhuis Geertsema als 
Otto Vos hebben zich bereid verklaard zitting te 
nemen in het bestuur. Wij zijn daar erg blij mee 
en we zijn ervan overtuigd dat ze een construc-
tieve bijdrage zullen leveren in het bestuur. 
In het bestuur is voorts afgesproken dat de 
Nieuwsbrief voortaan 2x per jaar verschijnt, zodat 

u frequenter op de hoogte zult blijven over het 
wel en wee van de familie en vooral van de histo-
rie. 
 
Volledigheidshalve noemen we de bestuursleden 
nog even: 
 
voorzitter: Piet Cleveringa 
secretaris: Heino Cleveringa 
penningmeester: Gilbert Cleveringa 
archivaris: Hiltje ten Kate-Cleveringa 
leden: Dien Barendsen-Cleveringa 
 Otto Vos 
 Enno Steenhuis Geertsema 
 
adres secretariaat: Nedereindseweg 223  
 3438 AC Nieuwegein 
 h.cleveringa@planet.nl 

Vrijwillige bijdrage 
Indertijd is met U afgesproken dat voor een bij-
drage in de kosten een vrijwillige bijdrage van 
ƒ 50,- per familielid mogelijk zou moeten zijn. 
Gezien de uitgaven kunnen we dit bedrag ook in 
2000 ongewijzigd laten. Graag verzoeken wij u 
uw bijdrage over te willen maken op bankreke-
ningnr. 4493.93.879 t.n.v. Stichting familiearchief 
Cleveringa te Harlingen, (e-mail: cleveringa@ 
rederij-doeksen.nl) De penningmeester rekent 
erop dat u de overmaking van het bedrag wilt 
effectueren in het eerste halfjaar. Hij zou het heel 
plezierig vinden als u wilt overgaan tot een auto-
matische machtiging. Dat kunt u bij uw bank of 
op het postkantoor regelen. 

Adressenlijst 
Bij deze Nieuwsbrief treft U een actuele lijst van 
alle familieleden aan die geboren zijn voor circa 
1980. Het leek ons een mooie kapstok om ook 
onderling de contacten te onderhouden en deze 
misschien te intensiveren. 

Familiewapen 
Degenen die interesse hebben in een kleurenfo-
tokopie van het familiewapen kunnen dit laten 
weten aan het secretariaat. Ze zijn in een beperk-
te oplage kosteloos beschikbaar. 

Informatie 
Het secretariaat stelt het op prijs als U haar op 
de hoogte houdt van geboorten, sterfgevallen, 
huwelijken of andere wijzigingen in de familie. 
We zijn graag up-to-date bezig en kunnen daar-
mee ons archief completeren. 

Zeeman en Wijnhandelaar 
Nico Aten, een ver familielid, heeft enige tijd 
geleden enkele onzer familieleden ingelicht over 
zijn naspeuringen naar het zeemansbestaan van 
een van zijn voorouders. het gaat hier om Ru-
dolph Arnoldus Willem Cleveringa (1837-1927), 
een directe voorouder van onze Heino.  
Hij was de zoon van ds.Heino Hermannus Bru-
cherus Cleveringa uit Uitwierde en een kleinzoon 
dus van het echtpaar Cleveringa-Ebels (zie blz.3) 
Van hem wisten wij tot voor kort alleen dat hij 
wijnhandelaar was en lid van de firma De Cock 
en Cleveringa. Wij bezitten zelfs een fraaie foto 
van het gebouw in de Peperstraat in Groningen, 
waarin de firma was gevestigd. Op deze foto 
staan ook de firmanten afgebeeld. 

 
Aten is er achter gekomen dat R.A.W. Cleveringa 
waarschijnlijk al vroeg van huis is weggelopen en 
vervolgens toestemming van zijn ouders kreeg 
om naar de zeevaartschool in Delfzijl te gaan. Na 
zijn opleiding monsterde hij als tweede stuurman 
aan op een schip naar Manilla. In het zicht van 
het einddoel leed het schip schipbreuk, maar kon 
de bemanning worden gered. Cleveringa zag 
kans om meteen met een passagiersschip naar 
Batavia te komen en monsterde daar aan voor 
een terugreis naar Amsterdam. Op zijn tweede 
reis - ditmaal als eerste stuurman aan boord van 
de "Anthony van Hoboken" heen en terug naar 
Batavia. Op de daaropvolgende reis werd in Li-
verpool de kapitein door de bemanning van boord 
gezet en vervolgde het schip zijn tocht met Cle-
veringa als gezagvoerder. Bij de terugkomst in 
Amsterdam bleek zijn rederij intussen failliet te 
zijn gegaan. Het schip werd geveild en hij komt 
zonder werk te zitten. 

Hij trouwt dan in Uithuizen met Pieterke Nannin-
ga, de dochter van de burgemeester en vestigt 
zich, na een kort verblijf in Uitwierda, te Zwolle; 
waar ook zijn twee eerste kinderen zijn geboren. 
Uit de beide geboorteregisters blijkt dat hij nog 
steeds scheepskapitein is, maar dat hij zijn werk-
terrein heeft verplaatst naar de binnenvaart en 
onder meer als kapitein heeft gevaren op de 
beurtdienst tussen Zwolle en Amsterdam. Hij 
probeert intussen werk op de vaste wal te krijgen 
en verhuist tenslotte met zijn gezin naar Gronin-
gen, waar hij zich vestigt als wijnhandelaar en als 
firmant van de firma De Cock en Cleveringa. 
Uit zijn aantekeningen onder een krantenartikel 
bij het afscheid van zijn kleinzoon Rudolph Ar-
noldus Willem Cleveringa als burgemeester van 
Kantens, weten we dat de firmanten de uitvinders 
waren van de in Groningerland geroemde "ci-
troenpunch", een alcoholische drank die als 
warme grog gedronken werd. 
 
Bij verschillende familieleden uit de tak van ds. 
Heino Hermannus Brucherus Cleveringa bevin-
den zich nog voorwerpen die aan het zeemans-
bestaan van R.A.W. Cleveringa herinneren, o.a. 
een met leer beklede, uitschuifbare scheepskij-
ker, een scheepskist en een aquarel van de "An-
thony van Hoboken", het schip waarop Cleverin-
ga heeft gevaren. Ook zijn er brieven van hem, 
o.a. van vlak na de schipbreuk bij Manilla aan 
zijn ouders, bewaard gebleven. 
Wij kunnen Nico Aten dankbaar zijn voor zijn 
naspeuringen, die deze varensperiode in het 
leven van een Cleveringa aan het licht hebben 
gebracht en hopen hem (Aten) nog eens op een 
van onze familiedagen te mogen begroeten. 
 

Piet Cleveringa 

Wijnhandel De Cock en Cleveringa (Peperstraat) 

Overdracht archiefstukken 
In het afgelopen jaar hebben Hil ten Kate en Piet 
Cleveringa de archiefstukken van Rudolph Pabus 
Cleveringa en Cornelia Ebels met hun persoons-
formulier en hun levensbeschrijving overgedra-
gen aan het Rijksarchief te Groningen, als eerste 
aanzet tot het familiearchief Cleveringa. (AW 32-
1998) Om u een indruk te geven om wat voor 
stukken het gaat, hebben wij in deze Nieuwsbrief 
een lijst van de archiefstukken van dit echtpaar 
opgenomen. 
Zoals u weet hebben wij met het Rijksarchief 
afgesproken dat de archiefstukken van de leden 
van de familie Cleveringa aldaar zullen worden 
ondergebracht, bij elkaar bewaard en verzorgd. 
Archiefstukken van onze familieleden worden 
door de Stichting verzameld, bewerkt en vervol-
gens aan het Rijksarchief overgedragen. De 
stukken blijven echter eigendom van onze stich-
ting en zijn in beginsel openbaar. Familieleden 


