4

 Nieuwsbrief nummer 15 – oktober 2005 – Stichting Familiearchief Cleveringa

Kopij kunt u, het liefst per email of in
andere digitale vorm, zenden naar het
secretariaat vóór 1 maart 2006.
Email: h.cleveringa@planet.nl

Vrijwillige bijdrage

Voorproefje familiedag 2006: Lauwersmeer

Familiedagen door de jaren heen
Al sinds 1994 organiseren we een
familiedag. De eerste bijeenkomst was in Zwolle en was
meteen een groot succes.
Aanvankelijk wisselde de locatie van
de familiedag zich beurtelings af in
Groningen of elders in het land, maar
na enkele jaren ging de voorkeur uit
naar een jaarlijkse excursie naar het
Groninger land, ofwel terug naar onze
‘roots’:
1999: op bezoek in Uitwierda, de Alberdaheerd, Wirdum en Loppersum,
waar vele familieleden geschiedenis
hebben geschreven.
2000: Appingedam, de bakermat van
onze familie en de Menkemaborg in
Uithuizen en reden langs Kantens en

GRUNNINGER SPROAK
Bie ’t Woaterschop
Ain van boer zien biggen wol nait
goud zoegen. Wat ze d’r ook aan
deden, ’t hulp niks. Vrouw wol d’r

Middelstum.
2001: het westelijk deel van de provincie met plaatsen als Garnwerd,
Niehove en Ezinge.
2002: ontvangst door Having en Annechien Steenhuis Geertsema op hun
prachtig gerestaureerde boerderij in
Wirdum en bezochten daarna enkele
terpdorpen, o.a. Spijk en Bierum,
waar eens een familielid predikant
was.
2003: een reis naar Usquert waar de
Cleveringaheerd werd bezocht, een
prachtige Groningse boerderij met
een mooie landschapstuin. Daarna
naar Noordpolderzijl en na de lunch
naar Pieterburen en Eenrum.
2004: de familie te gast bij het museum ’t Hogeland in Warffum en bezochten we de kerk in Leens en de
borg Verhildersum.
2005: Heiligerlee en Westerwolde
met o.a. de mooi gerestaureerde vesting Bourtange.
U ziet we leren de provincie Groningen al aardig kennen en het mooie
van de familiedagen is ook dat we elkaar steeds beter leren kennen. Het is
echt de moeite waard voor jonge en
oudere leden van onze familie. Wellicht ook iets voor u of jou in 2006?

De Stichting Familiearchief Cle
veringa staat of valt met uw
(vrijwillige) bijdrage. De bijdrage
bedraagt € 22,50 per jaar (per
adres) en dient vooral om de kosten te dekken (bijvoorbeeld van
de Nieuwsbrief).
Wij vragen wij dan ook u om de jaarlijkse bijdrage à € 22,50 over te maken op rekeningnummer 4493.93.879
t.n.v. Stichting Familiearchief Cleveringa te Wilnis, o.v.v. bijdrage
2005.
Over het jaar 2004 zijn de bijdragen
van familieleden bescheiden gebleken. Als u over 2004 nog geen bijdrage heeft betaald, dan zouden wij het
op prijs stellen als u deze alsnog wilt
voldoen. Gelijktijdig met deze Nieuwsbrief ontvangt u -ter informatie- een
overzicht van uw persoonlijke betalingssituatie over 2004 en 2005.
Als u vragen heeft of nadere informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met onze nieuwe penningmeester: Enno Steenhuis Geertsema,
tel. 0297-284545.

titfleske veur.
Doar kwam buurvrouw over tou.
“Wat nou?” vroug ze.
“Big wil nait zoepen.”
“Mos hom bie ’t Woaterschop
doun. Dour het mien boas ’t ook
leerd.”

Kopij
Het volgende nummer van de
Nieuwsbrief verschijnt in maart 2006.
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.

Stichting Familiearchief Cleveringa
8 e jaargang

nummer 15

Cleveringa-donatie
Op 3 september j.l. was er een
feestelijke bijeenkomst in het
Kröller-Müller Museum ter gelegenheid van de schenking van
een aantal kunstwerken door
Piet Cleveringa aan het museum.
Tijdens de bijeenkomst heeft de
directeur van het museum, de
heer Evert van Straaten, 17
kunstwerken aanvaard van kunstenaars als Phillip King, Jiro Sugawara, Ad Dekkers, Krijn Giezen, Jan van Munster, Jan
Schoonhoven, Henk Visch, Sjoerd
Buisman en Rudi van de Wint.
De werken zijn tot 4 september tentoongesteld in het prentenkabinet van
het museum waar ze veel belangstelling trokken. Na de bijeenkomst
waarbij bijna alle kunstenaars aanwezig waren is een bezoek gebracht aan

het laatste kunstwerk van Krijn Giezen, de grote trap met 273 treden.
Bovengekomen kan je vergezichten
over de Hoge Veluwe bewonderen.
Het kost wel enige inspanning om de
trap te ‘nemen’ maar het loont de
moeite.
Zoals jullie wellicht weten heeft Piet
al verschillende malen kunstwerken
geschonken aan musea. Hij doet dit
om zijn liefde voor en het genieten
van kunstwerken met anderen te
kunnen delen. Zo hebben De Lakenhal in Leiden, het Prentenkabinet van
de Universiteit van Leiden, e.a. al
schenkingen ontvangen.
Het Kröller-Müller Museum is hem
zeer dankbaar voor de geschonken
werken en ziet het als een waardevolle aanvulling op andere werken van
dezelfde kunstenaars die al in het
museum aanwezig zijn.
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Introductie
Zo als u zo langzamerhand van
ons gewend bent komt er aan het
begin van de herfst weer een
Nieuwsbrief die u hierbij ontvangt.
Het verhaal van Otto Vos over
het beleg van Delfzijl is nog niet
af, het tweede deel staat in deze
Nieuwsbrief. Verder een kort verslag over de Cleveringa-donatie
aan het Kröller-Müllermuseum,
het laatste nieuws over het boek,
berichten van het bestuur, enz.
We hopen dat weer zult genieten
van de geschiedenis van onze
familie en alle andere wetenswaardigheden die in dit nummer
staan.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het bestuur

Gilbert Cleveringa heeft wegens
drukke werkzaamheden te kennen
gegeven zijn functie als penningmeester te willen neerleggen. Het
bestuur vindt dat jammer maar respecteert zijn besluit. In de bestuursvergadering van 7 september j.l. is
Enno Steenhuis Geertsema benoemt
tot penningmeester. Gilbert blijft wel
lid van het bestuur.

Colofon

uitgave:

oktober 2005

Penningmeester

In maart zullen we u een overzicht
geven van de inkomsten en uitgaven
van het familiearchief.

n saaierke van moaken, nam ’t
lutje ding op schoot en hil hom

NIEUWSBRIEF

Agenda 2006

Mr. Piet Cleveringa in de “Jardin d’émail” (Jean Dubuffet, 1974) - Kröller-Müller Museum

Het volgende jaar gaan we op zaterdag 6 mei weer een dagje uit
met elkaar. We denken te gaan naar
het Lauwersmeer e.o. Voor velen
een nog onbekend doch uniek gebied. In het volgende nummer van
de Nieuwsbrief (maart 2006) leest u
meer over. Noteer alvast de datum
in uw agenda!
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“Een Groninger familie”
Men zegt wel eens: “Alle goeie dingen
komen langzaam” Zo gaat het ook
met het boek over onze familie dat in
voorbereiding is. Langzaam maar zeker komen we in de buurt van de verschijningsdatum. Het kost helaas nog
al wat zoekwerk en tijd om alle gegevens boven water te krijgen, maar het
ziet er nu naar uit dat het boek aan
het eind van het jaar echt gereed is.
Ru Cleveringa en uiteraard Piet werken hard om de laatste kleine dingetjes nog uit te zoeken en met de
drukker te bespreken. Inmiddels is er
al een z.g. dummy verschenen. Een
boek met vele interessante verhalen
uit het verleden aangaande onze familie met veel foto’s.
Ten gevolge van de keuze voor een
andere opzet dan oorspronkelijk was
gedacht is de verschijning van het
boek “Een Groninger familie” het laatste jaar nogal vertraagd. Hier is van
toepassing: de laatste loodjes wegen
het zwaarst. Maar… er is goed
nieuws. In november is het boek
klaar, gedrukt en wel!

Een mooi moment gelukkig, zo vlak
voor Sinterklaas en Kerst. Een mooi
moment om iemand het boek cadeau te doen: een prachtig boek
met veel foto’s voor de prijs van
een dubbel-cd!
Over de prijs gesproken: Indertijd
toen we nog maar aan het begin van
de voorbereiding stonden hebben een
voorintekenprijs genoemd van € 15,-.
Helaas is dit niet haalbaar gebleken.
De uiteindelijke prijs voor familieleden
uit de stichting hebben we moeten
vaststellen op € 22,50 (inclusief verzendkosten). De belangrijkste redenen zijn onze keuze voor een beter
soort papier om met name de foto’s
goed te laten uitkomen en de keuze
om meer foto’s op te nemen dan oorspronkelijk de bedoeling was. We hopen dat u die al een bestelling heeft
gedaan, met de nieuwe prijs kunt instemmen. Als u het ermee niet eens
bent, wilt u het dan aan de secretaris
berichten?


Blokkade van Delfzijl
(deel 2)

In de Nieuwsbrief van maart 2005
schreef ik een artikel over de Blokkade van Delfzijl 1813/14. Aanleiding
was de verschijning van het boek
“Delfzijl, schetsen uit de Franse Tijd
(1795-1814)” geschreven door Jaap
Bottema. De literatuurlijst daarin
vermeldt ondermeer de studie van
Sabron: De blokkade van Delfzijl in
1813-1814 (K.M.A. te Breda 1906).
Beide werken maken gewag van het
Journaal van Burgemeester R.P. Cleveringa van Appingedam alsmede van
het Dagboek van Pieter Jan Vos over
de periode van de Blokkade. Hij was
in die tijd 25 jaar oud gehuwd met
Mingste Christina Voss uit Emden en
zij hadden twee jonge kinderen.
Het dagboek geeft enig inzicht in hetgeen zich binnen de vesting afspeelde.
De Franse kolonel Maufroy (officier
van het Legioen van Eer) voerde het
bevel over de vesting maar deze militair had een ernstig drankprobleem.

Onder hem stonden majoor baron
Lebel (liep met een houten been) en
de kapitein Carette (liep op twee
krukken) doch was een uitstekend
ruiter, vandaar zijn bijnaam “de duivel
op vier benen”. Beide officieren waren
ridder van het Legioen van Eer.
Er was groot gebrek aan levensbehoeften, hooi en stro voor de paarden
en ook aan brandstoffen. Bovendien
was het een zeer strenge winter
waarbij de temperatuur gedurende de
wintermaanden slechts enkele dagen
boven het vriespunt kwam.
De bezettingstroepen deden dan ook
regelmatig uitvallen om in de omliggende dorpen te fourageren wat met
geweld gepaard ging. Aanvoer over
de Eems werd belemmerd door Engelse brikken die op de rede lagen.
Wanneer daartoe gelegenheid werd
gegeven verlieten vrouwen en kinderen per schip de vesting richting Groningen.
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(vervolg “Blokkade van Delfzijl”)

Jongste zonen

In zijn Dagboek doet Pieter Jan Vos
verslag van zijn wederwaardigheden
bij de evacuatie van zijn vrouw en
beide zoontjes op zaterdag 11 december 1813:

De jongste zonen van het echtpaar mr. Rudolph Pabus Cleveringa Jzn, de kantonrechter in
Appingedam en Margaretha Jacoba Mees.

Des morgens hoorde men eenige kanonschoten op de Eems doch door
den sterken mist konde men niets
zien. Tegen den middag vertrokken
mijne moeder en beide zusters met
een tjalk van hier naar Groningen,
alsmede een schuit, beide vol beladen
met vrouwen en kinderen – daarna
ging ik naar den commandant, om
dezen te verzoeken mij te permitteeren om mijne vrouw en kinderen met
een ledig schip van hier naar Emden
te mogen zenden; waarop hij mij antwoordde, dat er zich in deze haven
geen ledig schip meer bevond en
waarop ik zeide dat er nog één, en
wel tot de haven van Emden behoorende, voorhanden was; dit niet willende geloven; gelastte hij mij dezen
schipper tot hem te brengen. Hierop
haastte ik mij dadelijk dezen schipper,
zijnde I.S. de Jonge, bij mij te doen
komen, nam zijne ladingspapieren en
liet hem alleenlijk zijne fransisatie en
congé, gaf hem de noodige instructie
en gingen daarop tezamen naar den
commandant, wien ik alle vragen,
welke hij den schipper deed, beantwoordde; o.a. deed hij hem de vraag
“of de schipper ook goederen geladen
had”. Deze vraag, wel te wachten
zijnde, antwoordde ik hem hierop dadelijk: ”Eenige zeer weinige, welke hij
voor zijne eigen conto, voor de
vrachtpenningen welke hij van zijne
reis naar Amsterdam had overgehouden, ingekocht had, en indien men
hem deze ontnam dat hij dan totaal
arm was”; hetgeen hem zoo bewoog,
dat hij dadelijk ordonneerde een pas
tot het vertrek van voorgemelde
schipper, mijne vrouw en 2 kinderen
te vervaardigen. Deze in handen hebbende, deed ik den schipper het schip
dadelijk in vlot water halen, gedurende welke tijd mijne vrouw zich tot de
reis gereed maakte en zoude nog heden vertrokken zijn, indien niet het
getij te veel verloopen was, zoodat
wij besloten tot den volgenden dag te
wachten.

Zoals wij weten woonde het echtpaar
Cleveringa-Mees na hun huwelijk
eerst enige tijd in Huize Fivelzigt, dat
leeg stond sedert Jhr.Mr. Evert Joost
Lewe van Aduard en Catharina Cleveringa naar Appingedam waren verhuisd. Nadat hun eerste kinderen –
Henrietta Paulina en Petrus - op Fivelzigt waren geboren, kocht het echtpaar een huis in Appingedam aan de
Solwerderstraat nr. 99, waar zij hun
hele verdere laven hebben gewoond
en dat in de familie de naam het
“Stekje” kreeg. Daar werden ook hun
andere kinderen geboren, achtereenvolgens Johannes Quintinus, Bernardus, Catharina, Rika Lamberta en Oncko Egberdinus.
Waar de namen Bernardus en Oncko
vandaan komen, weten wij niet. Een
vermoeden hebben wij wel. In het
Staatboek van de kantonrechter, waar
onder meer alle gegevens over de
geboorte van hun kinderen alsmede
alle informatie over hun financiële positie zijn te vinden, komt achterin ook
een aantekening voor waaruit blijkt
dat de kantonrechter in het jaar 1872
tweemaal achter elkaar twee stukken
land heeft toegescheiden gekregen
uit de nalatenschap van een zekere
Jhr. Mr. Oncko Bernard de Rheden
van Swinderen. Beide keren gelegen
in het Westerkwartier van de provincie Groningen op grondgebied van
Zuidhorn.
Hoewel wij niet zeker weten, ligt het
voor de hand dat deze schenkingen
zijn voortgekomen uit de erkentelijkheid van de erflater jegens de kantonrechter, dat deze twee zoons naar
hem heeft vernoemd: Bernardus en
Oncko.

(wordt vervolgd)

geboekt staat als stuurman van de
grote vaart, woonachtig in Nunspeet
en getrouwd met Ada Broere. Dit
echtpaar had twee kinderen: een
zoon Rudolph Pabus, die na zijn studie in Wageningen regelmatig werkzaam was in ‘development projecten’
van de United nations. Hij trouwde in
eerste instantie met Annemarie Oosterbaan, maar scheidde van haar toen
zij twee zoons hadden gekregen:
Bernard en Marnix en een dochter
Martina Elisabeth.(Liesbeth).
Haar kennen wij uit de begintijd van
de activiteiten van onze stichting,
waarin zij zeer ondernemend bleek,
maar met wie wij nu het contact hebben verloren, toen haar huwelijk met
Eric Jan van Putten op een scheiding
uitliep.
Toen ik telefonisch contact kreeg met
het huis van de moeder van beide
jongens, die in Bennekom was blijven
wonen, kreeg ik Bernard (Bert) aan
de telefoon, die mij vertelde dat hij
nog thuis woont en van daaruit in
Düsseldorf studeert. Via hem kon ik
er achter komen dat zijn broer, die
fysiotherapie studeert, op het ogenblik in Delft een praktijkstage loopt en
zo kon ik weer contact met hem krijgen, waarbij hij mij toezegde binnenkort langs te komen., zoals wij indertijd al hadden afgesproken.
Het ziet er dus naar uit dat wij in feite
ons werkgebied kunnen verbreden
door Marnix en Bernardus en hun
moeder op onze mailinglijst te plaatsen in de verwachting dat wij hen ook

eens op een familiedag zullen kunnen ontmoeten.
Piet Cleveringa

Van Bourtange tot
Vlagtwedde
Op zaterdag 28 mei j.l. hebben we
weer genoten van onze jaarlijkse
familiedag. Dit keer ging de reis
naar het Oostelijk deel van de provincie Groningen. Met een bus vertrokken we naar Heiligerlee waar we
het klokkenmuseum bezochten en
de lunch gebruikten. Na de lunch
ging het naar het vestingstadje
Bourtange, waar we op het marktplein werden ontvangen door een
enthousiaste medewerkster van het
plaatselijke VVV die ons rondleidde.
Van Bourtange ging het richting
Onstwedde en Vlagtwedde, waar we
een bezoek brachten aan de historische kerk en uitleg kregen over de
geschiedenis van de kerk en van de
omgeving. Tenslotte is de heer K.
Meijer met ons in de bus meegereisd om ons deelgenoot te maken
van zijn inspirerende vertellingen
over het Wedderland.
Het programma was eigenlijk iets te
vol , maar desondanks keerden we
voldaan weer terug in de stad Groningen, waar eenieder weer zijns
weegs ging in de overtuiging dat we
het volgende jaar zeker weer een
familiedag zullen organiseren.


Twee verre neven
Kort geleden werd ik uit Amsterdam
gebeld door een zekere Marnix Cleveringa, die, toen hij in Appingedam
op zoek was naar zijn familiebanden,
mijn naam en adres had gekregen.
Na wat heen en weer gepraat, bleek
dat hij de kleinzoon was van Bernardus Cleveringa die in onze stamboom
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