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Patriciersgeslacht
Cleveringa onder
de loep
Onder deze titel is op 13 mei j.l. een
artikel in het Dagblad van het Noorden verschenen. Het artikel geeft een
recensie weer van ons boek “Een
Groninger familie”.
Voor belangstellenden is er een kopie
beschikbaar bij het secretariaat. Mail
of bel even met de secretaris en u
hebt het over enkele dagen daarna in
huis.

Vrijwillige bijdrage
Het bestuur heeft besloten om de gevraagde vrijwillige bijdrage niet te
verhogen voor het jaar 2007. Mede
door de goede verkoop van het boek
is er voldoende geld in kas en heeft
het geen zin om meer van u te vragen.
U kunt alvast uw bijdrage voor 2007
overmaken:
bankrekening
4493.93.879
ten name van
Stichting Familiearchief Cleveringa
Wilnis
onder vermelding van
bijdrage 2007
Als u nadere informatie wilt kunt u
contact opnemen met onze penningmeester Enno Steenhuis Geertsema.
[t] 0297-284545
[e] email: steenhuis31@zonnet.nl

Het bestuur heeft op 4 oktober j.l.
vergaderd en heeft besloten om , ondanks de wat geringe opkomst op de
laatst gehouden familiedag, toch in
2007 weer een familiedag te houden.
Vanwege waarschijnlijk voor velen
drukke meimaand, is het misschien
beter om de dag op een vroeger tijdstip te organiseren In principe is nu
gekozen voor zaterdag 28 april
2007 en het reisdoel is dit keer
Slochteren en omgeving (o.a. Fraeylemaborg). Op veler verzoek vertrekken we weer als vanouds om circa
11.00 uur vanaf het station in Groningen.
We hopen dat velen, en vooral ook
jongeren (de (klein)kinderen mogen
ook mee) zich zullen aanmelden.
Afhankelijk van het aantal deelnemers
zullen we in de loop van het volgend
jaar evalueren of er een andere frequentie moet worden overwogen. In
de toekomst is het plan om nog meer
plekken te bezoeken die een relatie
hebben met onze familie; die plekken
kunnen ook buiten de provincie Groningen liggen, zoals Leeuwarden, Leiden en Weesp waar allerlei historische banden mee zijn.
In het voorjaar krijgt u een verder
uitgewerkt programma voor de familiedag in 2007. NOTEERT U ALVAST
DE DATUM!
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Compagnie Vrijwillige Flankeurs
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Familieboek
Het boek “Een Groninger Familie” is
nog te bestellen bij het secretariaat
voor € 24,50 inclusief verzendkosten.

Kopij
Het volgende nummer van de
Nieuwsbrief verschijnt in maart 2007.
Als u een leuk verhaal heeft over een
gebeurtenis in de familie, houden wij
ons aanbevolen voor publicatie.
U kunt de kopij vóór 1 maart 2007
sturen aan het secretariaat.
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h.cleveringa@planet.nl
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In het zevende hoofdstuk van
ons boek “Een Groninger familie”
is aandacht besteed aan Fredericus Rudolphus Cleveringa, die als
garde d'honneur van Napoleon,
militaire avonturen heeft beleefd.
Meer dan een eeuw later - in 1838 is er nog een Cleveringa geweest, die
- ditmaal zelfs uit vrije wil - de wapenrok heeft aangetrokken en als
'flankeur" heeft deelgenomen aan de
Tiendaagse Veldtocht tegen België.
Het gaat om Albertus Muntinghe Cleveringa, één van de jongste zonen
van het echtpaar Cleveringa-Ebels,
die in die dagen in Groningen studeerde.
Hij gaf in zijn studietijd in Groningen
met vele medestudenten gehoor aan
de oproep van Koning Willem I om
deel te nemen aan de veldtocht tegen
België, dat zich van Nederland wilde
afscheiden. Prof.dr.I.H.Gosses heeft
100 jaar later naar aanleiding van de
terugkeer van de Groninger Flankeurs
in een college een beschouwing gegeven over de gebeurtenissen tegen
de achtergrond van de politieke ontwikkelingen. Aan zijn verhaal, dat in
druk is verschenen in de Groningsche
Volksalmanak van 1932 kunnen we
het volgende ontlenen.
Nadat Prof. van Oordt, hoogleraar in
de theologie en een dag daarna ook
de rector magnificus een beroep op
de ouders van de studenten hadden
gedaan om gehoor te geven aan de
oproep van de Koning, telde de lijst
van de vrijwilligers na enkele weken
117 namen van een totaal van 296
studenten, die aan de Universiteit
stonden ingeschreven, terwijl nog 80
studenten onder andere wapencorpsen uitrukten. Bij deze 117 vrijwilli-

gers werden nog 18 studenten uit de
Franeker Academie gevoegd, alsmede
twee studenten uit Gent.
Van de professoren trokken de theoloog Joan Frederik van Oordt en de
medicus Prof. Willem Vrolik mee. Zij
fungeerden als tweede luitenants.
Twee beroepsofficieren - een kapitein
en een 1e luitenant - stonden aan het
hoofd. Tezamen vormden zij de com-

oktober 2006

Introductie
De herfst doet zijn intrede en dus
weer tijd voor een Nieuwsbrief
waarin we u op de hoogte houden van het wel en wee van onze
familie. Naast een artikel over de
Vrijwillige Flankeurs, dat helaas
niet meer in het boekje kon worden opgenomen, besteden we
aandacht aan het laatste deel
van de “Blokkade van Delfzijl” en
een kort verslag van de jaarlijkse
familiedag naar Lauwersland.
Het vorig jaar verschenen boek
“Een Groninger familie” is een
succes geworden; vele exemplaren zijn verkocht, ook aan nietfamilieleden, zodat we uit de kosten zijn. Als u het boekje alsnog
wilt kopen, is het te verkrijgen bij
onze secretaris.
Maar in ieder geval weer veel
leesplezier met deze Nieuwsbrief.
Het bestuur

Garde d'honneur van Napoleon

pagnie van de Vrijwillige Flankeurs.
In de Groningsche Volksalmanak van
1932 is achter de toespraak van Prof.
Gosses een lijst opgenomen met de
namen van de leden van de compagnie uit Groningen en Franeker. Onder
hen bevonden zich ook Scato Ludolph
Lewe van Aduard, vriend en studiegenoot van Albertus Muntinghe Cleveringa, die zoals bekend later in
tweede echt zou trouwen met Cornelia Ebelina Cleveringa, een dochter
van Johannes Quintinus Cleveringa,
een oudere broer van Albertus Muntinghe Cleveringa. En verder Bronno
Fredericus Jansonius, zoon van ds.
Jan Jansonius en Anna Cleveringa in
Hellum.

Na enkele weken oefening in de wapenhandel vertrok de compagnie op
27 november 1830 per schuit naar
het zuiden. De dag tevoren waren
zij op feestelijke wijze uitgeluid tijdens de uitreiking van het vaandel,
met een parade op de Grote Markt
en een avondpreek door professor
Hofstede de Groot. De morgen daarop volgde nog een toespraak van de
rector magnificus en na het afscheid
van de professoren werden de Flankeurs tenslotte door de achterblijvende studenten uitgeleide gedaan
bij de schuiten, die buiten de Apoort in het Hoendiep gereed lagen.
Te Etten bij Breda kwamen de Flankeurs op 3 december in kwartier en
was het afwachten geblazen. Er was
intussen een wapenstilstand tussen
de partijen gesloten, terwijl men in
Londen probeerde het eens te wor-
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den over de grenzen tussen beide
landen. Toen dit niet lukte, laaide de
strijd tussen de Belgen en de Nederlanders weer op, waarbij de Belgen
intussen onder leiding stonden van
Leopold van Saksen-Coburg.
Tenslotte dreigde Frankrijk tussen
beide te komen en kwam er een einde aan het Nederlandse optreden.
Onze Flankeurs kwamen er bij dit alles nauwelijks aan te pas. Zij werden
nog wel betrokken bij enkele schermutselingen waarbij Cleveringa als
enige gewond raakte, maar toen was
de strijd ook afgelopen en konden de
Flankeurs na enig wachten naar huis
terugkeren. De Tiendaagse Veldtocht
was ten einde en op 18 december
werd de terugmars aanvaard. De
tocht naar huis had het karakter van
een zegetocht; in allerlei plaatsen
waar ze langs kwamen werden ze
toegejuicht, geholpen en gefêteerd.
Vanaf Arnhem hoefde er zelfs niet
meer gemarcheerd te worden. Overal
waar ze kwamen werden hun rijtuigen aangeboden of ander rollend materieel waarmee ze hun tocht konden
voortzetten. Op 28 december marcheerden ze Assen binnen en spoedig
daarna arriveerden ze in de plaatsen
vanwaar ze gekomen waren. In Groningen, Leeuwarden en Franeker
werden grote feesten georganiseerd
ter ere van de terugkeer van de Flankeurs, zoals ook blijkt uit artikelen in
de courant.
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Blokkade van Delfzijl

Piet Cleveringa erelid van het bestuur

(deel 4)

Het bestuur van de Stichting Familiearchief Cleveringa heeft haar scheidend voorzitter benoemd tot erelid
van het bestuur.
Piet Cleveringa is één van de initiatief
nemers voor de oprichting van de
Stichting Familiearchief Cleveringa en
auteur van het boek “Een Groninger
familie”.

Deel 1 t/m 3 vindt u in de voorgaande
edities van de Nieuwsbrief.

Op 27 maart 2006 is de oorkonde aan
Piet Cleveringa uitgereikt.

Familiedag 2006
Op zaterdag 6 mei j.l. hebben we de
jaarlijkse familiedag met elkaar doorgebracht. Dit keer ging de reis naar
het nieuwe land: het Lauwersland. Na
een prachtige tocht door het Groninger land was er koffie in Zoutkamp
aan de haven. De vervolgrit voerde
door het nieuwe land naar Lauwersoog waar we samen de lunch gebruikten, buiten op het terras. Het was
prachtig weer!
Na de lunch gingen we naar het Friese museumdorp Paesens en Moddergat, waar we genoten van de oude
Friese vissershuisjes. Vandaar ging de
reis voort door het noorden van Friesland en Groningen. Onderweg werd
nog een keer aangelegd in Zuidhorn
voor de thee.

Dit keer vertrokken we om 10.00 uur
uit Groningen, zodat we wat meer tijd
hadden om met elkaar te praten en
kon een morgen- en een middagprogramma worden afgewerkt. Gehoord
de aanwezigen was dit een goed besluit van het bestuur. Er waren helaas
vrij weinig familieleden die aan de excursie hebben deelgenomen, terwijl
het toch weer een interessante en
mooie reis was.
Het bestuur beraadt zich nog of het
zinvol is elk jaar een familiedag te organiseren of dat we misschien overgaan op eens per twee jaar. U leest
daar meer over elders in deze
Nieuwsbrief.

Nieuw bestuur

Gedurende den tijd dat de commandant van boord was kwam de commandant van de andere brik zoolang
op deze over, met wien ik mij benevens de overige officieren en den
dokter al dien tijd onder een goed
glas madera onderhield en van den
eenen kamer in den anderen geleid
werd, tot eindelijk in dien van den
dokter, welke ons rum en Schiedammer Genever voorzette. Deze ook een
eerste musicus zijnde, bragten wij bij
hem circa twee uren onder zang en
muziek door hetgeen nu en dan door
het drinken van onderscheidende
toasten voor eenige oogenblikken gestaakt werd. Vervolgens werden wij
op het gezicht van een vischsnik met
een hollandsche vlag boven geroepen, welke door den commandant
gepraaid werd te ankeren; de schipper, hieraan niet spoedig genoeg voldoende, nam de commandt een kijker
welke naast hem lag en hield dezelve
als een geweer op den schipper aan,
welke zich, door vrees bevangen, in
den bolsbal liet neder vallen en een
oogenblik daarna weder tevoorschijnen kwam, uitroepende:

“Och Heere Jezus, schiet niet, ik kom
van de Zoltkamp met oesters voor
den heer Schröder te Emden en bij
ons is het een land alwaar wij allen
zoo sterk Oranje zijn als de Duivel.”
Toen ik hun dit vertaalde begonnen
allen vreeselijk te lagchen. Vervolgens
ging de dokter aan boord, nam een
pijpenmand vol oesters en gaf den
schipper ₤ 5 à 6 koffij daarvoor in de
plaats en liet hem daarop zijn reis
vervorderen. Ik werd genodigd met
hen te dineren, doch juist dat wij aan
tafel zouden gaan zag men de sloep
van Termunterzijl terugkomen, welke
dadelijk naar ons parlementairschip
toeroeide en waarin men nog één
persoon meer bemerkte, welke wij
voor een kozak hielden. Zeer verlangend om den uitslag van der zaak te
weten, verzocht ik den commandant
mij een sloep te accorderen, die mij
weder aan boord bragt, dewijl het
reeds vier ure namiddag was; niettegenstaande zij mij nog ten sterkste
zochten over te halen om bij hen te

Het bestuur van de Stichting is in
2006 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Hiltje ten Kate-Cleveringa
Secretaris:
Heino Cleveringa (tot begin
2007)
Penningmeester:
Enno Steenhuis Geertsema
Leden:
Dien Cleveringa
Otto Vos
Ru Cleveringa
Gilbert Cleveringa

impressie familiedag 2006

blijven dineren, zoo accordeerden zij
mij toch eindelijk de sloep met vier
man en onder de verzekering dat zij
mij dadelijk bij hunne aankomst in
deze haven zouden komen bezoeken,
namen wij afscheid. Onder weg roeiden wij den commandant voorbij,
welke mij uit zijne sloep toeriep, dat
alles in orde was en wij desverkiezende tot Emden konden opzeilen. Aan
boord komende was de eerste (die
welke wij op de brik voor een kozak
hadden aangezien) mijn zwager, de
heer Tj.O.A. Voss van Emden, staande als landwehr onder de bevelen van
den heer Majoor Friccius, welke mij
de hand reikte. Eene zeer onverwachte ontmoeting! Welke mij bijna mijne
oogen niet vertrouwen deed. Leed
deed het mij echter de gelegenheid
en tijd niet gehad te hebben genoegzaam met elkander te durven, noch te
kunnen spreken, dewijl ik in haast
mijne vrouw en kinderen in het andere schip moest over helpen en mij
maar even den tijd over bleef hen
vaarwel te zeggen. Schipper de Jonge
betuigde mij zijnen hartelijken dank
voor dat ik hem op zulk een solide
wijze met zijn schip en lading, welke
uit thee, erwten, gort, mobilaire goederen, kaas, apothekers- en drogistwaren enz. enz. bestond, uit de handen der Fransche roovers gered had.
Tegen den avond kwamen wij om vijf
ure met ons parlementairschip in deze
haven terug.
15 Woensdag liet de commandant
mij bij zich komen en begroette mij
bij mijn intrede dadelijk met den
naam van foutu, spion, déserteur enz.
uithoofde ik zulk een langen tijd op
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de Engelsche brikken was geweest;
vervolgens, dat ik hem met het
schip waarmede mijn vrouw was
vertrokken zoo bedrieglijk om den
tuin had geleid, daar hij naderhand
had vernomen dat dit schip de volle
lading in had. Ik wilde hierop zoo
veel mogelijk iets te mijner verdediging inbrengen, doch hij beval mij te
zwijgen en zijn bureau te verlaten,
daar hij mij anders dadelijk door een
gens-d’armes in de provoost zoude
doen brengen en bij het uitgaan riep
hij mij na mij den volgenden dag
voor de krijgsraad te zullen doen
brengen en van heden af mij ten
sterksten doen surveilleeren en ik
mij daarna te gedragen had. In den
afgeloopen nacht deserteerden wederom 6 man van de canonneerbooten. Vervolgens liet de commandant afkondigen, dat niemand deze
plaats meer mocht verlaten.”
Tot zover het dagboek van Pieter
Jan Vos. Zijn vader J.J. Vos was eind
januari 1814 weliswaar benoemd tot
Burgemeester als opvolger van Maire Ducelliée maar kon de acte van
aanstelling eerst in mei 1814 van de
Gouverneur in ontvangst nemen na
het vertrek der Fransen.
Jaren later werd Pieter Jan Vos ook
burgemeester van Delfzijl. In die
hoedanigheid ondertekende hij als
ambtenaar van de burgerlijke stand
op 16 juli 1852 de geboorteacte van
Henrietta Paulina Cleveringa die de
vorige dag des namiddags om 2 uur
op “Fivelzigt” te Uitwierde binnen de
gemeente Delfzijl geboren was.
Hij zal niet hebben bevroed dat zij
de echtgenote zou worden van zijn
kleinzoon Pieter Jan Vos geboren in
1851.
Van dit echtpaar Vos – Cleveringa is
ondergetekende de jongste kleinzoon.
Otto Vos

GRUNNINGER SPROAK
Der gebeuren dingen op dizze wereld, dij God nait touloaten mos.

