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Als u nadere informatie wilt kunt u
contact opnemen met onze penningmeester Enno Steenhuis Geertsema.
[t] 0297-284545
[e] email: steenhuis31@zonnet.nl

Familieberichten
Geboren
Op 4 november 2005 is Sam Solée,
dochter van Rense van Wijngaarden
(zoon van Gartje en Sijo van Wijngaarden-Cleveringa)
en
Josanne
Kruis, geboren. Van harte geluk gewenst!
Overleden
Op 13 februari 2006 is overleden Jeanette (Netje) Tjadine Carp-Heijbroek
op de leeftijd van 79 jaar.
Wij gedenken Netje als een aimabele
vrouw met voor iedereen een vriendelijk woord en zij was een trouw bezoekster van onze familiedagen.

Kopij

c Lauwersoog / Zoutkamp f

Familiedag 2006
Op zaterdag 6 mei gaan we het
nieuwste deel van de provincie
Groningen bezoeken: het Lauwersland. Dit is het gebied van
het voormalige Lauwersmeer.
We vertrekken een uur vroeger dan
gebruikelijk en wel om 10.20 uur
vanaf het Hoofdstation in Groningen
met de bus naar het vissersplaatsje
Zoutkamp. Na bezichtiging van de
historische panden en bezoek aan het
visserijmuseum, maken we een excursie door het natuurgebied Lauwersland onder leiding van iemand
van het Staatsbosbeheer. Na de wandeling gaan we lunchen in een van de
gezellige restaurants in Zoutkamp. Na
de lunch vertrekken we naar de Friese kant van het Lauwersland en bezoeken daar de karakteristieke dijkdorpjes Paesens en Moddergat. Rond
vijf uur hopen we weer terug te zijn
in de stad Groningen.
Er is veel tijd ingeruimd voor onderlinge contacten en ontmoetingen tij-

GRUNNINGER SPROAK
Geld mokt nait gelukkeg, mor
gain geld ook nait.

dens de dag. De kosten voor de bus,
de lunch, e.d. bedragen € 25 per persoon.
Om een indruk te hebben van het
aantal mensen dat op 6 mei a.s. mee
gaat, verzoeken wij vriendelijk de bij
deze Nieuwsbrief meegestuurde antwoordkaart per omgaande, doch uiterlijk 15 april a.s. aan ons terug te
sturen.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in
oktober 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.

NIEUWSBRIEF
Stichting Familiearchief Cleveringa
9 e jaargang

nummer 16

“Een Groninger Familie”
Met trots melden wij de verschijning
van het boekje aan het einde van het
afgelopen jaar. De trouwe lezers van
de Nieuwsbrief en vele familieleden
en andere geïnteresseerden zullen
met plezier de geschiedenis van onze
voorouders gelezen hebben. Al die
wetenswaardigheden en foto’s geven
een gevoel van werkelijke verwantschap en betrokkenheid.
Op 22 december 2005 heeft de Commissaris van de koningin in de provincie Groningen enkele bestuursleden
van de stichting Familiearchief Cleveringa op het provinciehuis ontvangen, bij welke gelegenheid Piet Cleveringa het eerste exemplaar aan de
CdK heeft aangeboden (zie foto). Zowel de heer Alders als de rechtshistoricus prof. Lok die namens het Prins

Bernhardfonds aanwezig was, spraken lovend en enthousiast over het
boekje.
Natuurlijk gaan wij verder met onderzoek naar en verzamelen van familiegegevens. Zo zult u in een van de volgende nummers van de Nieuwsbrief
een verhaal over de Vrijwillige Flankeurs tegemoet kunnen zien, waarvan
ook een Cleveringa deel van uit
maakte.

Boek bestellen?
U kunt het boek Een Groninger familie
nog steeds bestellen bij het secretariaat voor de prijs van € 26,50 franco
thuisbezorgd.
Besteladres: h.cleveringa@planet.nl
of tel. 030-6031403.

Kopij kunt u, het liefst per email of in
andere digitale vorm, zenden naar het
secretariaat vóór 1 oktober 2006.

Omdat er in het verleden enkele misverstanden zijn geweest, willen wij er
nogmaals met nadruk op wijzen dat
de bijdrage geen verplichtend karakter heeft maar slechts als richtlijn
wordt aanbevolen.
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Introductie
Nog net in de maand maart is
onze zestiende Nieuwsbrief verschenen. Dit keer is het programma voor de familiedag opgenomen, die op zaterdag 6 mei
wordt gehouden in het Groninger
land.
Verder wordt aandacht besteed
aan de wijzigingen in de bestuurssamenstelling, nu onze
voorzitter besloten heeft zijn
functie neer te leggen. Zoals aan
u beloofd in de vorige Nieuwsbrief geven wij deze keer ook
een overzicht van de financiële
positie van onze stichting.
Wij wensen u weer veel leesplezier!
Het bestuur

Bestuurswisseling

[e] h.cleveringa@planet.nl

Vrijwillige bijdrage
Het bestuur heeft besloten om de gevraagde vrijwillige bijdrage, gezien de
relatief gunstige financiële situatie
(zie elders in deze nieuwsbrief), voor
2006 niet te verhogen en te handhaven op € 22,50.
Wij vragen u vriendelijk dit bedrag
weer over te willen maken op onze
bankrekening 4493.93.879 t.n.v. de
Stichting Familiearchief Cleveringa te
Wilnis. Een herinneringskaartje is bijgesloten.

maart 2006

aanbieding van het boek
“Een Groninger Familie”

Onze voorzitter heeft, gezien zijn
leeftijd, te kennen gegeven zijn
functie in het bestuur te willen neerleggen. Naar aanleiding daarvan
heeft het bestuur voorlopig besloten
tot benoeming van Hiltje ten KateCleveringa als voorzitter. De ander
bestuursleden zijn: Heino Cleveringa
(secretaris), Enno Steenhuis Geertsema (penningmeester), Dien Cleveringa, Otto Vos en Gilbert Cleveringa. Daarnaast is Ru Cleveringa
bereid gevonden om in het bestuur
zitting te nemen.
Verder zal gezocht worden naar enkele jongere familieleden die in het
bestuur willen plaats nemen. Het
bestuur heeft gemeend onze voorzitter tot voor kort, Piet Cleveringa,
te benoemen tot erelid van het bestuur vanwege zijn grote verdiensten, m.n. zijn initiatief tot oprichting van de stichting en zijn tomelo-
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ze inzet als auteur van het boek Een
Groninger familie.

Financieel overzicht
2005/2006
In het vorige nummer van de
Nieuwsbrief hebben we u en financieel overzicht beloofd over het afgelopen jaar. De nieuwe penningmeester heeft zich hiervoor in de cijfers
verdiept en heeft het volgende overzicht samengesteld (in Euro’s):
Inkomsten 2005
Bijdragen 2004 t/m2006
Opbrengst familieboek
Batig saldo familiedag
Totaal

1.335
2.437
276
4.048

Uitgaven 2005
Secretariaatskosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Kosten Arriva-bus (familiedag)
Kosten Boekhuis

205
84
22
415
61

Totaal

787

Inkomsten 2006 (t/m maart)
Bijdragen 2006
160
Opbrengst familieboek
912
Prins Bernhardfonds
1.500
Totaal

2.772

Uitgaven 2006 (t/m maart)
Drukkosten familie
4.791
Verzendkosten
250
Secretariaatskosten
182
Bankkosten
30
Kamer van Koophandel
22
Totaal

Naamgeving in twee
generaties Cleveringa
In de laatste uitgave van de Nieuwsbrief (nr.15) stond een artikel over de
naamgeving van de jongste zonen
Bernhardus en Oncko van de kantonrechter Rudolph Pabus Cleveringa te
Appingedam, die genoemd zouden
zijn naar Jhr. Mr. Oncko Bernard de
Rheden van Swinderen. Indien de zonen naar deze persoon genoemd zouden zijn, dan had de oudste van de
twee de naam Oncko en de jongste
de naam Bernard moeten dragen.

scheidend voorzitter
Piet Cleveringa

5.275
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Wie was Oncko Bernhard de Rheden
van Swinderen? Hij was een neef van
Henrietta Paulina van Swinderen, de
echtgenote van Johannes Quintinus
Cleveringa. Beiden waren kleinkinderen van Abraham Quevellerius
van Swinderen en Gesina van Rheden, een dochter van Oncko von
Rheden, heer van Bollinghausen en
Heisfelde, geboren in 1716 en overleden in 1776 te Leer in Oostfriesland.
Bij de naamgeving van kinderen was
het gebruikelijk dat de eerste zoon
genoemd werd naar de grootvader
van vaders kant, de tweede naar de
grootvader van moeders kant, de eerste dochter naar de grootmoeder van
moeders kant en de tweede dochter
naar de grootmoeder van vaders
kant. Daarna werden ooms en tantes
van beide families in passende volgorde benoemd. Soms werd daarvan
afgeweken. Wanneer het bruidspaar
ging wonen op de boerderij van de
ouders van de bruid, werden de eerste zoon en dochter vaak genoemd
naar de ouders van de vrouw. Wanneer het kind geboren werd na de
dood van de vader of wanneer de
moeder in het kraambed overleed,
werd het genoemd naar de overleden
ouder. Zo is de in Groningen en Drenthe voorkomende jongensnaam Gezinus ontstaan, de enige jongensnaam
afgeleid van een meisjesnaam, Geesje, Gessien, Gesina.
De eerste zoon uit het huwelijk van
Johannes Quintinus Cleveringa en
Henrietta Paulina van Swinderen werd
genoemd naar zijn grootvader van
vaders kant, Rudolph Pabus Cleveringa en de tweede zoon naar de grootvader van moeders kant, Rudolph Al-

bert van Swinderen. De derde zoon
werd echter niet genoemd naar de
oudste broer van zijn vader, maar
naar een oudoom, de jongste broer
van zijn grootvader van moeders
kant, Oncko de Rheden van Swinderen. Daarvoor kan de instandhouding
van deze naam een reden zijn geweest, hoewel bij de geboorte in
1826 de beide zoons van zijn oudoom, neven van zijn moeder, nog in
leven waren. Ook zakelijke overwegingen kunnen een rol hebben gespeeld. De familie van Swinderen was
zeer vermogend. In de “Geslachtslijst
van de familie van Swinderen” schrijft
Th. Van Swinderen in 1850: Het is mij

niet gebleken dat de eerste van Swinderen bijzonder rijk was, doch is mij
wel gebleken dat met de uitbreiding
van het geslacht de middelen toenamen, in de eerste plaats door rijke
huwelijken, vooral door dat van de
eerste Wicher van Swinderen met Anna Trip.” Daarom een korte uitwijding
over de familie van Swinderen.
Johan van Swinderen, geboren in
1627 te Zutphen als zoon van een
tinnegieter, studeerde in Groningen
en Leiden en werd raad en fiscaal van
het College van Schepperen der
Aduarderzijlen en gesworene in Groningen. Zijn zoon Albert Hendrik was
gilderechtsheer en monstercommissaris in Groningen en huwde een burgemeestersdochter. Diens zoon Wicher van Swinderen werd raadsheer
en burgemeester van Groningen en
huwde in 1731 te Kolham Anna Maria
Trip, een ware goudvis, die bij haar
overlijden in 1778 het voor die tijd
zeer aanzienlijke vermogen van
641.304 gulden naliet. Anna Maria
Trip was een kleindochter van Hendrik Trip, bouwer van het Trippenhuis
te Amsterdam in de zeventiende
eeuw en achterkleindochter van Lodewijk de Geer, de ontginner van de
ertslagen in Zweden en kanonnenfabrikant, die het Zweedse leger in de
dertigjarige oorlog bewapende. Een
tak van de familie Trip was naar Groningen gegaan in verband met de
turfwinning, waarvan nog de naam
van het dorp Tripscompagnie getuigt.
Haar vader, Hendrik Trip, was als
zeer vermogend uit Oostindie terug-

gekeerd, was monstercommissaris en
liet het buitenhuis “Jachtwijk” te Kolham bouwen, waarvan de eerder genoemde Th. Van Swinderen in 1850
schreef dat het vergulde hek nog getuigde van de welstand van de familie.
Bij de benoeming van de kinderen
van de kantonrechter Rudolph Pabus
Cleveringa en Margaretha Jacoba
Mees, dochter van Petrus Mees, predikant te Garmerwolde, en Neltje
Dorhout, werd ook van de gewoonte
afgeweken. Het eerste kind, een
dochter, werd Henriette Paulina genoemd naar de grootmoeder van vaders kant, Henrietta Paulina van
Swinderen. Nu de regel eenmaal omgedraaid was, werd daaraan ook
vastgehouden. Het tweede kind, een
zoon, werd Petrus genoemd naar de
grootvader van moeders kant. De
tweede dochter kreeg de naam Neltje
naar de grootmoeder van moeders
kant en de tweede zoon de naam van
Johannes Quintinus naar de grootvader van vaders kant. Daarna waren
de broers en zusters van de ouders
aan de beurt. De derde zoon werd
Bernardus genoemd naar de oudste
broer van zijn moeder. Deze broer
kreeg later de familienaam van zijn
moeder bij zijn vaders familienaam
gevoegd en Bernhard Dorhout Mees
de stamvader van deze tak. Een zoon,
geboren in 1863 uit zijn huwelijk met
Josine Lewe van Aduard, kreeg de
naam Rudolph Pabus van zijn zwager,
de kantonrechter. De derde dochter
werd Catharina genoemd naar de
oudste zuster van haar vader en de
vierde dochter Rika naar de oudste
zuster van haar moeder.
Tenslotte werd de vierde zoon niet
naar de eerste broer van zijn vader
genoemd, maar naar de tweede en
jongste broer, Oncko de Rheden van
Swinderen Cleveringa en diens vrouw
Egberdina Cornelia Cleveringa, een
kinderloos echtpaar en kreeg de
naam Oncko Egberdinus. Egberdinus
is een wat merkwaardige naam, dubbel afgeleid van Egbert. In Groningen
en Drenthe werden veel meisjesnamen afgeleid van jongensnamen: Jantje of Jantien, Egbertje of Egbertien,
Lutgertje of Lutgertien. In de negentiende eeuw werden deze namen verfraaid tot Jantina, Egberdina, Lutgerdina, enz. De naam Egberdinus liet
zeker geen twijfel over de benoeming
van zijn tante.
Jan van Hoorn
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Blokkade van Delfzijl
(deel 3)

Deel 1 en 2 vindt u in de Nieuwsbrief van
maart 2005 en oktober 2005.

Des avonds nam onze schipper de
goederen aan boord; vervolgens
kwam de oud-commandant Gombard
mij zeggen, dat de commandant hem
een veerschip als Parlementairschip,
om zijne vrouw naar Emden over te
voeren geaccordeerd had en daar deze morgenochtend mede zou vertrekken, mijne vrouw tot meerdere zekerheid over te komen, daarvan mede
gebruik konde maken en het schip
met onze goederen konde volgen,
hetgeen wij goed vonden en aannamen.
12 Zondag. De wensch om nog zoo
lang mogelijk bij mijne vrouw en 2
kindertjes te zijn, alsmede om na zulk
eene groote verandering de lange
brug van Emden eens weder te zien
en aldaar vele mijner vrienden nog
een goeden dag te kunnen toeknikken en uit vrees van eene niet goede
receptie bij de Engelsche brikken, deden mij besluiten mij ten dien einde
tot den commandant te wenden en
hem proponeren mij, uit hoofde ik
veronderstelde dat de Capt. welke de
depèche als Parlementair zoude overbrengen geen Engelsch sprak en ik
deze taal machtig, als tolk met de
Parlementair zoude mogen mede
gaan en retourneeren, het welk hij
mij accordeerde. – Ten negen ure des
morgens gingen wij aan boord en verlieten ten half tien ure deze haven.
Omstreeks half elf uur waren wij de
Engelsche brikken tot op bijna een
kanonschot genaderd, draaiden daarop met beide onze schepen bij, de
kapt. liet de tamboer slaan, waarop
een sloep met een cadet en vier man
op ons af kwam. Aan boord komende
vroeg deze vanwaar wij kwamen en
waarheen wij wilden. Als tolk antwoordde ik Z.Ed. van Delfzijl en dat
de Fransche kapt. zich met eene depèche aan den heer Friccius, Pruisisch
Majoor, begaf, waarop Z.Ed. mij antwoordde dat gemelde Pruisische
Commandant zich niet meer te Emden
bevond; maar den vorigen dag met
een groot aantal troepen naar Termunterzijl was overgestoken en inviteerde ons in zijn sloep over te komen, teneinde ons bij den commandant aan boord te brengen, bij wien

wij zeer vriendelijk ontvangen en
vervolgens op een glas Madera genoodigd werden en verhaalde ons
veel nieuws, onder anderen dat de
dappere Lord Wellington met een
aanzienlijke armee reeds in Bordeaux was binnengerukt en meer
diergelijke belangrijk nieuws. Vervolgens zeide Z.Ed. een order te
hebben om geen schip van of naar
Delfzijl te mogen laten passeeren;
doch dit een ander geval zijnde
Z.Ed. persoonlijk met den Fransche
kapt. bij den commandant Friccius
wilde gaan, teneinde de depèche te
overhandigen en daartoe zijn sloep
en roeyers reeds in gereedheid deed
brengen, en deze gereed zijnde
stapten wij in dezelve over, welke
echter te klein was om ons allen te
doen dragen, weshalve ik den commandant vroeg weder aan boord
van de brik te mogen over gaan: ’t
geen Z.Ed. mij permitteerde. Om
den kapitein een streek te spelen,
die hem bij zijn komst aan wal belachgelijk maakte, trapte ik als onverziens op zijn degen welke op,
een bank lag en in twee stukken
brak, hetgeen niet eerder door hem
werd bemerkt dan toen hij aan wal
kwam.
In de Nieuwsbrief van oktober het vierde
en laatste deel van “De blokkade van
Delzijl” (door Otto Vos).

