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Ter gelegenheid van de geboorte van
zijn kleinzoon in 1964 kreeg mijn vader Rudolph Pabus Vos een brief van
een in genealogie geïnteresseerde
neef met de aanhef "Beste Pabus",
want zo werd hij sinds zijn studententijd door goede vrienden en
sommige familieleden genoemd. Bij
die brief werd in een bijlage de herkomst van de naam Pabus gegeven,
die oorspronkelijk een achternaam
was.
Quintinus PABUS * 1685
bus- en gilderechtsheer te Groningen
getrouwd met Johanna Lankhorst.

Ø
ds. Rudolph PABUS 1712-1769
predikant te Farmsum, getrouwd met
Cornelia Muntinghe.

Ø
Johanna Quintina PABUS 1742-1812
getrouwd met Bronno Fredericus Cleveringa, burgemeester van Appingedam.

Ø
mr. Rudolph Pabus CLEVERINGA
1763-1818, burgemeester van Appingedam, getrouwd met Cornelia Ebels.
Een kopie van dit overzicht heb ik jaren geleden aan mijn zoon gegeven
om een gedeelte van zijn 'roots' bloot
te leggen. Wij waren dan ook blij
verrast na de geboorte van onze eerste kleinzoon in 2002 te vernemen
dat hij de namen Bronno Beatus
kreeg. Bronno omdat Bronno Fredericus Cleveringa de vader was van
Rudolph Pabus Cleveringa, de eerste
Pabus als voornaam werd gebruikt.
Otto Beatus Vos

Financiële stand
van zaken
Aan u allen vragen we m de jaarlijkse vrijwillige bijdrage ad. € 22,50
(onveranderd) per persoon te willen
overmaken op bankrekening nummer
4493.93.879 t.n.v. Stichting Familiearchief Cleveringa te Harlingen,
o.v.v. bijdrage 2004. Als u over 2003
nog niet heeft betaald is de vrijwillige
bijdrage 2x zo hoog.
Als u vragen heeft of nadere informatie wilt ontvangen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gilbert
Cleveringa, tel. 058- 2136887.

Jonge generaties
Cleveringa
We herhalen nog een keer het stukje
in de vorige Nieuwsbrief en vragen u
te reageren op ons verzoek.
Er is ons gevraagd of het mogelijk
zou zijn om de genealogie van onze
familie zoals die is vastgelegd in de
uitgave van het Nederlands Patriciaat
van 1954, verder bij te werken en de
aanvullingen vervolgens op te nemen
in een nieuwe uitgave van het Nederlands Patriciaat.
Wij hebben uw hulp hierbij nodig en
willen u graag vragen om gegevens
beschikbaar te stellen en aan ons op
te geven. Het gaat om de jongste
generaties die nog niet voorkomen in
het familieoverzicht dat u allen hebt.
Wij willen de officiële en de roepnamen ontvangen, en verder datum en
plaats van geboorte, de datum van
evt. doop, door wie en waar, informatie over de opleiding en de evt.
functie zo zij die al vervullen. vanzelfsprekend ontvangen wij ook
graag de adressen en wellicht enkele
foto's.
Van enkele nazaten hebben we al
gegevens ontvangen, waarvoor dank.
We hopen in de komende tijd meer
gegevens over de jongste generaties
te mogen ontvangen.

Ook als u minder interesse hebt in de
familie, zouden we toch graag de
gegevens ontvangen, teneinde een
zo compleet mogelijk bestand te
kunnen aanleggen.

Overleden
 Helaas moeten we u berichten dat
Ru Cleveringa uit Groningen op 2
september j.l. op 79-jarige leeftijd
is overleden. Ook van deze plaats
wensen wij Hansje en de kinderen
veel sterkte toe.

NIEUWSBRIEF

Verhuisd
 Kitty Smit-Kremer is verhuisd van
London naar Den Haag. Het adres
is: Badhuisweg 151 2597, JN Den
Haag.
 Rense van Wijngaarden is verhuisd
van Amersfoort naar Houten. Zijn
adres is: Appelgaarde 9, 3992 JA
Houten.

6 e jaargang

Rectificatie
In het vorige nummer van de
Nieuwsbrief is abusievelijk de foto
van de boerderij Cleveringa-heerd
ondertiteld met Huningaheerd. Onze
excuses.

Kopij
Het volgende nummer van de
Nieuwsbrief verschijnt in maart 2004.
Wie dient zich aan om hierin een
verhaal of anekdote te schrijven over
zijn of haar familiale belevenissen?
Immers als er meer verhalen uit de
familie komen, wordt het blad interessanter en krijgt daarmee een
meerwaarde. Kopij kunt u, het liefst
per e-mail of in andere digitale vorm,
zenden naar het secretariaat voor 1
maart 2004 (h.cleveringa@planet.nl).

U kunt deze gegevens opsturen naar
onze secretaris:
Heino Cleveringa, Nedereindseweg
223, 3438 AC Nieuwegein (e-mail:
h.cleveringa@planet.nl)

Colofon

Mutaties

uitgave:

Stichting Familiearchief
Cleveringa

teksten:

Piet Cleveringa,
Heino Cleveringa,
Otto Vos
Hiltje ten Kate

lay-out:

Rudo Cleveringa

redactie:

Nedereindseweg 223
3438 AC Nieuwegein
[t] 030 – 603 14 03
[f] 030 – 662 15 46
[e] h.cleveringa@planet.nl

Als zich in uw gezinssituatie of in de
familie mutaties voordoen, zoals geboorte, doop, huwelijk, overlijden,
adreswijziging, enz., zou het bestuur
hiervan graag op de hoogte worden
gehouden. Een kaartje of briefje naar
het secretariaat is al voldoende. Op
die wijze blijven we inzicht houden in
de familie in al zijn geledingen, hetgeen voor de historie belangrijk is.

Nieuwsbrief nummer 11
oktober 2003

Stichting Familiearchief Cleveringa

Na een warme en mooie zomer is de
herfst inmiddels weer ingetreden en
dus tijd voor een Nieuwsbrief om u
op de hoogte te houden van het wel
en wee van onze familiestichting.
Het bestuur is dit jaar, zoals gebruikelijk, twee maal bijeen geweest.
Een belangrijk onderwerp is het
onderzoek naar de mogelijkheid van
publicatie van het boek "Een Groninger familie". Onze voorzitter heeft de
tekst nagenoeg klaar en deze is ook
al digitaal beschikbaar. Een probleem
is nog om de financiën rond te krijgen. U leest hier meer over elders in
deze Nieuwsbrief.
Verder treft u -naast de gebruikelijke
rubrieken- ondermeer een verslag
van de geslaagde familiedag in het
afgelopen voorjaar.
Veel leesplezier!
Het bestuur

Een Groninger
familie
Onze voorzitter is onvermoeibaar bezig met het afronden van de teksten
voor het boek "Een Groninger Familie". Het ziet ernaar uit dat het lukt
enkele fondsen aan te boren die willen helpen om het boek in drukvorm
te laten verschijnen. We zijn er echter financieel nog niet uit. Gelukkig
hebben enkele familieleden gereageerd op ons voorstel om ook een
geldbedrag ter beschikking te stellen.
Wij vragen u: denk er nog eens over
na of u een financiële bijdrage zou
willen doen voor dit unieke boek over
onze familie. Met elk telefoontje of
brief of e-mail zijn we blij.

oktober 2003

De Cleveringaheerd

30 familieleden, soms vergezeld van
aanverwante familieleden, kwamen
rond elf uur bijeen in de restauratie
van het Centraal station in Groningen. Na een kop koffie genuttigd te
hebben stapten we in de gereedstaande bus en reden naar Usquert
waar we de Cleveringaheerd bezochten. Tot onze verrassing was de huidige eigenaar, de heer Westerhuis,
bereid iets te vertellen van de jongste geschiedenis van de boerderij.
We zagen een prachtige tuin in Engelse landschapsstijl waarin zeer grote bomen stonden.
De boerderij bereikten we via een
majestueuze oprijlaan met aan
weerszijden lindebomen.
In het vorige nummer van deze
Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
over de vroegere bewoners van de
heerd. We zagen dat deze familiele-

Familiedag 2003
Het was weer mooi weer en dat
kwam goed uit want dan is het Groningerland op z'n mooist. Ongeveer

nummer 11

‘Zylhoes’ te Noordpolderzijl

den wel uit een belangrijke familie
geweest moeten zijn. Nog steeds is
de Cleveringaheerd een sieraad voor
het Hogeland.
Daarna ging de bus naar Noordpolderzijl, waar we in het Zylhoes de
lunch gebruikten en even op de dijk
keken naar de eilanden Rottum en
Borkum, die goed te zien waren bij
het mooie weer.
Na de lunch spoedden we ons naar
Pieterburen waar we een kort bezoek
brachten aan de zeehondencrèche
van Lenie 't Hart en daarna een bezoek brachten aan “Domie’s toen”,
een prachtig parkje bij de Hervormde
Kerk en de pastorie. Het is jammer
dat het onderhoud van het park de
laatste te wensen overlaat. Ook de
kerk was te bezichtigen, waar velen
even gebruik van maakten.
Na Pieterburen ging de tocht naar de
Huningaheerd, die ligt tussen Pieterburen en Eenrum. We werden daar
allerhartelijkst ontvangen door de
bejaarde heer R.J. Clevering die ons
rondleidde en ons uitnodigde zijn
woning te komen bekijken. Een
prachtig historisch pand met een dito
interieur. Ook de tuin, met enkele
grote exotische bomen, was de
moeite waard. Het erf en de tuin zijn
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onlangs gerestaureerd met hulp van
Landschapsbeheer Groningen.
Het was al vrij laat toen we weer de
bus in gingen naar het eindpunt in
de stad Groningen. Al met al een
zeer geslaagde dag!

HuningaHeerd

Familiedag 2004
Het bestuur heeft besloten in het volgende jaar de familiedag op 8 mei
te laten plaats vinden. Noteert u
deze datum alvast in uw agenda!

Naamsgeschiedenis
Van Netje Carp ontvingen we na de
excursie onderstaand geschrift dat zij
heeft overgenomen uit de Nomina
Geographica Neerlandica (Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche
Aardrijkskundige Namen deel II, Leiden 1892 blz. 1-2).
Het is echter niet met zekerheid te
zeggen of deze notitie de juiste verklaring van de naam Cleveringa is.
Toch lijkt het ons aardig u het onderstaande te laten weten.
Kleveringaheerd
De oude onverbasterde mannaam
Klefhart heeft tot patronymikon Klefharding of Klefhardink in saksischen
en Klefhardinga in frieschen vorm.
Even als Klartskerke en Klefhartskerke verliep Clawertskerke en Cleewartskerke, zoo vloeide ook het versletene Kleveringa voort uit de vollen, oorspronkelijken vorm Klefhardinga en dit versletene patronymicum Kleveringa is nog heden als geslachtsnaam eigen aan eene uitgebreide maagschap, van ouds erfgeze-

ten in de friesche Ommelanden van
Groningen. Deze hoofdstem heeft
zich in den loop der eeuwen opgelost
in verschillende geslachten, allen in
Groningerland inheemsch en die allen nog hunnen alouden stamnaam
als geslachtsnaam voeren, in verschillende min of meer versletene
vormen en spelwijzen (Cleveringa,
Kleveringa, Cleringa, Klering, Klevering en Clevering), als ter onderlinge
onderscheiding.
De stamstate van dit aloude geslacht
van vrije Friesen, de zogenoemde Einierden of Erfsgsen. Eigenerfden of
Erfgezetenen, bestaat nog als de
aanzienlijk state Kleveringaheerd,
tusschen Uithuizen en Uskwert in
Hunsego.
Dat er reeds Kleveringa's of Kleveringen, leden van dit aloude geslacht
waren onder de Friesen die vroeg in
de middeleeuwen Britannië veroverden en zich daar met der woon vestigden, blijkt uit de naam van het
Engelse geslacht Clavering.

Groninger
archieven
Het beschrijven van ons voorgeslacht
en het bijeenbrengen en ordenen
van archiefstukken van de familie
vordert stukje bij beetje. Allerlei gegevens komen boven water, die inzicht geven hoe in verschillende perioden leven en maatschappij van de
mensen was ingericht en hoe de persoonlijke belevenissen verliepen. Historie krijgt zo een herkenbare concrete inhoud. Dat is boeiend, zeker
waar het de eigen wortels betreft.
Na de eerste contacten met het
rijksarchief in Groningen (zie Nieuwsbrief 4) hebben Piet Cleveringa en
Hiltje ten Kate weer enkele dossiers
kunnen inleveren. Het betreft:
 Bronno Fredericus (1734-1810) gehuwd met Johanna Quintina Pabus,
de dochter van ds. Rudolph Pabus.
Zo zien we waar de naam van veel
zonen Rudolph Pabus in onze familie Cleveringa vandaan komt! Overigens komt de gewoonte de achternaam van de vrouw tot voornaam te nemen op verschillende
plaatsen voor.
 Dr. Rudolph Ebels (1790-1856), de
oudste zoon van de Appingedammer burgemeester mr. Rudolph
Pabus Cleveringa uit de Franse tijd.
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 Dr. Rudolph Pabus (1822-1900),
zoon van bovengenoemde. Over
hem verscheen indertijd een artikeltje in Nieuwsbrief nummer 8.
Ieder dossier bestaat uit een Persoonsformulier, een Levensbeschrijving en een lijst met Archiefstukken.
Eén en ander omvat tevens de gegevens van de dochters en de familie
van de echtgenote. Uiteraard volgen
de zonen met een eigen dossier.
Ook foto's worden bij de archiefstukken bewaard. Zo kon aan het reeds
ingebrachte dossier van mr. Rudolph
Pabus Cleveringa een foto van een
schilderij van zijn vrouw Cornelia
Ebels (met nadere notitie van Otto
Vos) worden toegevoegd. Het schilderij zelf bevindt zich momenteel bij
derden.
Voorts speurden Piet en Hiltje, gewapend met een fototoestel, naar
graven van onze voorvaders. Op deze wijze kunnen in de dossiers ook
op dit punt gegevens bewaard blijven.
De Groninger Archieven hebben bovengenoemde dossiers als aanvulling
op AW 32/1998 voorshands AW
2003/40 genummerd. Een definitief
toegangsnummer voor de familie Cleveringa zal later volgen.
Hiltje ten Kate

De Groninger
tichelwerken
In de provincie Groningen werden
gedurende de 17e, 18e en 19e eeuw
op vele plaatsen zogenaamde tichelwerken geëxploiteerd waar gewonnen klei tot steen werd gebakken.
In een publicatie van Jan Lucassen
en Piet Lourens, die in 1987 onder
de titel "De Lipsker op de Groninger
tichelwerken" bij Wolters Groningen
is verschenen, is bijna alles te vinden
wat men over deze vorm van nijverheid zou willen weten. Uitgangspunt
is de klei die in Groningen o.a. langs
rivieren en kanalen aanwezig was en
die blijkbaar uitstekend geschikt was
voor de fabricage van stenen.
Het proces omvatte een aantal handelingen: het uitgraven van de klei,
het kneden, het vormen, het drogen
en tenslotte het bakken - hoofdzakelijk van bouwstenen, maar daarnaast
ook wel van dakpannen en buizen.

Voor de fabricage werd gebruik gemaakt van seizoenarbeiders uit
Duitsland met name uit Lippe- vandaar de naam Lipsker - die in het najaar over de grenzen kwamen om in
Nederland te werken. Meestal had de
eigenaar van de grond al gezorgd dat
de nodige klei door plaatselijke arbeiders in de zomer was uitgegraven,
maar voor de volgende fasen werden
graag de trekarbeiders uit Lippe ingeschakeld.
De arbeiders konden bij de tichelwerken onderdak vinden en ontvingen, behalve loon, te eten. De werkzaamheden die moesten worden verricht, gebeurden onder leiding van
een
zogenaamde
brandmeester,
meestal ook een Lipsker, die het
werk verdeelde. De meeste arbeiders
keerden jaarlijks terug, zodat de
Lipskers op den duur een soort monopoliepositie kregen.
Een 'bode' onderhield het contact
tussen de brandmeester en de
grondeigenaar die meestal alles aan
hem overliet. De bode bezocht ook
tevoren de streek waaruit de arbeiders kwamen en zorgde ervoor dat
er voldoende arbeiders voor het volgende seizoen beschikbaar kwamen.
In het boekje "De Lipsker op de Groninger tichelwerken" waaruit de bovenverkregen gegevens zijn geput, is
vanaf pagina 73 ook een overzicht
opgenomen van alle tichelwerken in
het Groningerland met vermelding
van de exacte plaats, van de naam
van de eigenaar en de periode waarin deze als zodanig fungeerde. Ook
de namen van de brandmeester en
de 'vaste' arbeiders zijn in dit overzicht te vinden. Zo zien wij op blz. 76
ook bevestigd dat mr. Rudolph Pabus
Cleveringa vanaf 1789 eigenaar was
van een tichelwerk dat onder Tjamsweer aan het Damsterdiep lag.
Cornelia Ebels bracht bij haar huwelijk met Rudolph Pabus dit tichelwerk
mee. Zij had het geërfd van haar ouders, hetgeen bevestigd wordt door
het feit dat zij sedert hun dood in
1781 tot aan haar huwelijk in 1789
als eigenaar staat genoteerd, terwijl
voordien tot 1781 haar vader Rudolph Ebels als zodanig wordt vermeld.
Het tichelwerk zou volgens deze bron
vanaf 1743 bestaan, hetgeen betekent dat waarschijnlijk de vader van
Rudolph Ebels - Enno Ebels - al deze
onderneming zal zijn begonnen. Cor-

nelia Ebels wordt opnieuw als eigenaar van het tichelwerk genoemd na
de dood van haar man in 1818. Pas
na haar dood in 1826 gaat bij de acte van scheiding en deling van de
nalatenschappen van de echtelieden,
het eigendom van het tichelwerk samen met het Blauwe Huis en de
daarbij behorende landerijen over op
Johannes Quintinus Cleveringa. Bij
zijn dood blijkt het tichelwerk niet
meer tot de boedel te behoren.
Aangenomen moet worden dat het
werk voordien -in 1881 zoals uit het
boekje blijkt- heeft opgehouden te
bestaan. Hetzij vanwege een algemene malaise in de steenbakkerij,
hetzij omdat er ter plaatse geen voldoende klei meer beschikbaar was.
In het boekje wordt ook melding
gemaakt van nog een nader tichelwerk, waarbij de familie Cleveringa
-zij het indirect- betrokken is geweest. Het gaat hier om een tichelwerk aan de Noordzijde van het
Damsterdiep vlak over de grens van
Appingedam in Uitwierde, dat Mr.
Evert Joost Lewe van Aduard in
maart 1837 samen met de erbij behorende boerderij (Fivelsigt) had gekocht van de toenmalige eigenaar
H.Bellinga en waar hij vervolgens na
zijn huwelijk met Catharina Cleveringa -de oudste dochter van Johannes
Quintinus Cleveringa en Henriëtte
Paulina van Swinderen- is gaan wonen.
Dit tichelwerk dat de naam droeg
"De Nijverheid" dateert reeds van
1766 (zie blz. 80 in het boekje) en
onder de namen van de eigenaren

3

wordt na H. Bellinga ook de naam
van Lewe van Aduard genoemd van
1836 - 1859, het jaar waarin deze Fivelsigt heeft verkocht aan H.H. Toxopeus, die het na tien jaar in 1869 op
zijn beurt heeft overgedragen aan D.
Boerema. Deze Boerema en zijn erfgenamen hebben zowel de steenbakkerij als het boerenbedrijf verder
aanzienlijk ontwikkeld tot het geheel
in 1959 werd verkocht aan de gemeente Delfzijl.
Tenslotte nog een schakel met de
familie Cleveringa. De dochter van
Dirk Boerema -Anna Jacoba Boerema- trouwde op 23 augustus 1895
met Oncko Egberdinus Cleveringa, de
jongste zoon van mr. R.P. Cleveringa
en M.J. Mees.

Bronno
In 1964 werd onze eerste zoon geboren, die wij de namen Rudolph Pabus
gaven. Onder de gelukwensen die wij
toen ontvingen waren ook enkele kritische vragen: "Hoe komt dit kind
aan de Cleveringa-namen?"
Dit viel eenvoudig te verklaren omdat
mijn vader zo heette, die weer naar
zijn grootvader was vernoemd: Rudolph Pabus Cleveringa (1819-1890)
de kantonrechter en getrouwd met
Margaretha Jacoba Mees.
[lees verder op pag. 4]

Hereboer R.J. Clevering (rechts) in gesprek
met v.l.n.r. Pabus Vos, Gerrie Cleveringa,
Gartje Cleveringa en Ine Cleveringa

