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Verslag familiedag 18 april 2015
door Hiltje ten Kate-Cleveringa
De naam van onze Arriva-bus “Er gaat niets boven
Groningen” leverde een uitstekend motto voor onze
familiedag. De stralende zon droeg al aanstonds bij aan
een opgewekte stemming onder een twintigtal deelnemers dat instapte, waaronder weer nieuwe gezichten
en jongere familieleden.
Tijdens de rit naar Oude Pekela herkenden we
gebouwen en plekken die we op vorige tochten hadden
gezien, zoals het belastingkantoor, in de volksmond
“Het Cruiseschip” genoemd, dat niet hoger dan de
Martinitoren gebouwd mocht worden. Het ‘Aardgasmolecuul’ is een van de stadsmarkeringen die in 1990
ter gelegenheid van het 950-jarig bestaan van stad
Groningen met een verwijzing naar de oude stadspoorten zijn opgericht. In de verte ligt bij Slochteren het
enorme 900 km² aardgasveld. Ondertussen zagen we
ook nog herten in de wei lopen.
In Oude Pekela werden we ontvangen bij Steenindustrie
Strating. Onder het genot van een kopje koffie vertelde
de heer Strating aan de hand van een powerpoint over
de wordingsgeschiedenis van de Groninger steenbakkerij en het proces van steenbakken (de eerste
fabriek dateert van 1430/1440), waarbij hij ook de steenbakkerij van Cleveringa in Tjamsweer betrok. Al heel
vroeg bij de stichting van Groningen en het aanleggen
van ommuring van de stad constateerde men de ondoorlaatbaarheid van de klei. Veel ingepolderd land kon
met name in het Dollard-gebied na het sluiten van de
kloosters worden afgegraven en goedkoop verhandeld.
De klei werd tot stenen gevormd en gedroogd, aanvankelijk met houtvuur van het bos rond Groningen,
later met turf, thans op gas. In 1850 ontwierp men
daarvoor een ringoven, die een doorlopend bakproces
mogelijk maakte.
Vervolgens werden we rondgeleid in de enorme
fabriekshal langs de strengpersen, de kneedmachines,
de snijdmachines, de opstapeling voor de bakoven.
Afhankelijk van de hitte en mogelijke toevoeging van
andere stoffen (mangaan) krijgt de in beginsel door
ijzeroxide rode steen een andere kleur.

Steenfabriek Strating

Steenfabriek Strating
Een mooi tochtje rond Blijham en het gebied van
Westerwolde voerde ons naar de Burcht te Wedde. De
historische borg, vesting van waaruit Oranje in de
tachtigjarige oorlog de Spaansgezinden bestookte, later
woonplaats van Drost en Baljuw en nog later van
‘Soldaat van Oranje’, is prachtig gerestaureerd.

Een lekker lunchbuffet stond voor ons klaar.
Tijdens de lunch sprak Rudi de begin van dit jaar afgetreden voorzitter Hiltje toe. In een geestige speech
met verwijzing naar de kleuren van het familiewapen
memoreerde hij haar actieve rol in de familiestichting en
deelde haar benoeming tot erelid mee, beschreven in
een fraaie oorkonde. In zijn dankwoord betrok hij ook
Theo voor de organisatie van de jaarlijkse familiedag.

Hiltje wordt erelid en ontvangt van Rudi de daarbij
behorende oorkonde.
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De familiegeschiedenis van Pieter
Clevering (Cleveringh, Cleeveringh),
chirurgijn in Amsterdam.

Na de lunch koersten we terug naar de A7 op weg naar
Slochteren, waarbij nog een blik werd gegund op het
mislukte project van de Blauwe Stad (200 huizen in
plaats van de gedachte 2000 !).We passeerden ook één
van het drietal Juffertorens Schildwolde-OnstweddeHolwierde, in de 14e eeuw als boetedoening gebouwd
door drie rijke zusters die tot inkeer van hun liederlijk
leven besloten een hoge toren te bouwen ter ere van
God.
District Groningen van de IPA (International Police
Association) heeft in het oude treinstation van
Slochteren Politiepetten uit de hele wereld - vaak zeer
tekenend voor de desbetreffende landen en regio’s samengebracht met nog andere speciale attributen uit
het werk van de politieman door de jaren heen. We
waren verbaasd in zo’n klein museumpje zo’n gigantische collectie over zo’n onverwacht thema te vinden.
Daarna reden we naar “ de Muzeheerd” in Appingedam,
de monumentale kop-hals-romp boerderij van Rob
Møhlmann. In dit particuliere museum stelt hij naast
eigen werk een aanzienlijke collectie realistische en
figuratieve kunst van tijdgenoten ten toon. Op dit
moment leverde het thema “spiegeling” interessante en
grappige uitbeeldingen in soms experimentele
schilderkunst . Bovendien herbergt het Mankes-kabinet
op de zolder van het museum een indrukwekkende
verzameling middeleeuwse grafiek, waaronder twee
tekeningen van Rembrandt.
Voor een slotdrankje streken we neer in Ten Post op het
terras “Bij de Molen”. Een gezellig besluit in de
avondzon, alvorens de bus ons terugreed naar CS
Groningen.

door Jan Pier Cleveringa
In de doopsaantekening van Pieter Clevering in 1657
te Leeuwarden staat alleen de naam van zijn moeder in
het kerkboek vermeld; de naam van zijn vader wordt
niet genoemd.
Zijn moeder Trijntje Warnaers was welgesteld en
beschikte over voldoende middelen om Pieter op de
Universiteit van Franeker een opleiding tot chirurgijn te
laten volgen. Mogelijk betaalde Pieter’s onbekende
vader zijn opleiding of een deel van de studie.
Op 38-jarige leeftijd verhuisde Pieter in 1695 naar Buiksloot, een dorpje gelegen ten noorden van Amsterdam
net boven het IJ, waar hij op 25 november trouwde met
de 18 jaar jongere Margaretha Schrick. Hiermee verkreeg Pieter Cleveringh het poorterschap van
Amsterdam, op grond van het burgerceel van Hendrick
Albertsz, sluiswachter van de Sint Anthonis-sluis en
grootvader van Margaretha Schrick. Normaal gesproken
zou hij het poorterschap via zijn schoonvader hebben
verkregen, maar zowel zijn schoonvader (houtkoper van
beroep) als zijn schoonmoeder waren in 1695 al overleden.
Het poorterschap gaf Pieter Cleveringh het recht zich
als chirurgijn binnen de stadsmuren van Amsterdam te
vestigen. Tot zijn overlijden had hij gedurende 15 jaar
een eigen chirurgijnpraktijk aan de Brouwersgracht.
Pieter Cleveringh kreeg regelmatig invloedrijke oude
studiegenoten uit Friesland op bezoek, onder andere
om als getuige op te treden bij de doop van enkele van
zijn zeven kinderen; drie kinderen overleden op jonge
leeftijd.
Na Pieters onverwachte dood in 1710 had Margaretha
Schrick als weduwe het recht de chirurgijnwinkel van
haar overleden man voort te zetten. Kort na Pieter´s
begrafenis nam zij daarvoor de gildeknecht Bernardus
(Bernard Dominique) van Vijve (Vijfe, Vijve) in dienst.
Bernardus kwam uit Brugge en was in opleiding voor
chirurgijn en in Amsterdam op zoek naar een huwelijkspartner om zo aan het fel begeerde poorterschap te
komen. Dit had hij nodig om zich als lid bij het chirurgijngilde te kunnen aanmelden, zijn examens af te kunnen
leggen en zich als zelfstandig chirurgijn in Amsterdam te
vestigen. Zes maanden na Bernardus’ aanstelling werd
in oktober 1710 een huwelijkscontract opgemaakt. Op
e
de 23 van die maand zouden Margaretha en Bernardus
in ondertrouw gaan. Het aanstaande echtpaar had ook
wel enige haast om te trouwen, want Margaretha was
inmiddels twee maand zwanger van haar gildeknecht.
Pijnlijk was het dan ook dat de trouwplannen moesten
worden uitgesteld omdat er bezwaren waren ingediend
tegen hun voorgenomen huwelijk. Ene Anna Centen
claimde dat Bernardus haar ook ten huwelijk had
gevraagd en dit nu verzaakte. De commissie van
Huwelijkse Zaken boog zich over de zaak en deed na 5
maanden uitspraak, waarbij Bernardus was gehouden
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Anna Centen 700 gulden te betalen als genoegdoening.
Inmiddels was Margaretha zeven maanden zwanger en
was de kwestie een publieke zaak geworden, waarvan
geheel Amsterdam op de hoogte was. Na voldoening
van de boete trouwden Bernardus van Vijve en
Margaretha Schrick in de Waalse Kerk, één dag na de
derde huwelijks-aankondiging op 29 maart 1711.
Bernardus was katholiek, maar na zijn huwelijk met
Margrita werd hij lid van de gereformeerde religie.
Margrita en Bernardus kregen één dochter: Maria Alida
van Vijven.
Twee weken na zijn huwelijk legde Bernardus met
succes de chirurgijnproef af bij het gilde. Bernardus
werd een welgeziene chirurgijn in Amsterdam en erg
betrokken bij het gilde. In 1724 trad zijn stiefzoon Pieter
Clevering van Vijven toe tot het chirurgijngilde. Drie jaar
later werd Bernardus tot voorman benoemd. Het jaar
daarop legde Bernardus’ andere stiefzoon, Nicolaas
Clevering van Vijve, met goed gevolg de meesterproef
af en werd ook hij als gildelid geïnstalleerd.
In 1728 werd in opdracht van het chirurgijngilde door
CornelisTroost ”de anatomische les van dr. Willem
Roëll” geschilderd.

Vijf jaar later keerde Bernardus na zijn zondagse
kerkbezoek niet terug naar zijn woonhuis aan de
Brouwersgracht. Na enkele dagen bleek dat hij heimelijk
was teruggekeerd naar Brugge. Margaretha bleef
berooid achter en was gedwongen haar huis en
chirurgijnwinkel te verkopen waarna ze intrek nam bij
haar dochter Catharina aan de Achterburgwal, waar ze
17 jaar later overleed.
Margaretha´s oudste dochter Margaretha Cleveringh
trouwde met Johannes Bockenberg, opper-chirurgijn in
dienst bij de V.O.C. In 1740 was Johannes naar OostIndie uitgezeild, waar hij tot 1750 werkzaam was in
Batavia.
In 1743 besloot Margretha eveneens naar de Oost te
vertrekken om zich bij haar man te voegen. Om die
overtocht te kunnen bekostigen was zij als kamenier in
dienst getreden bij Anna Bentinck en voer zij mee aan
boord van ‘de Hollandia’ die tragischer wijs in de nacht
van 13 juli bij de Scilly-eilanden schipbreuk leed. Twee
jaar eerder was Margretha’s enige zoon Bernardus
Bockenberg jammerlijk omgekomen tijdens zijn terugreis
van Batavia naar Amsterdam bij een scheepsramp voor
de kust van Flores (Azoren) waarbij alle 250 bemanningsleden omkwamen.
Pieter Clevering’s oudste zoon gaf de familienaam
Clevering niet door aan zijn kinderen; zij kregen de
achternaam van zijn stiefvader en werden als Van
Vijven ingeschreven in de kerkelijke administratie. Het
huwelijk van Pieters tweede zoon bleef kinderloos. Na
het overlijden van de oudste zoon in 1770 woonden er
geen Clevering’s meer in Amsterdam.
In 1981 werd, 240 jaar na het vergaan van “de
Hollandia“, bij de archeologische berging van het verongelukte schip de zilveren bruiloftspenning van
Margaretha Schrick en Bernardus van Vijven uit 1736
teruggevonden op de bodem van de zee voor de kust
van de Scilly-eilanden.

Anatomische les van Dr. Willem Röell
Uiterst rechts op het schilderij zit Bernardus met pruik
en hoofddeksel. Achter de hoogleraar staat links met
ongedekt hoofd Pieter Cleveringh van Vijve als
gildeknecht afgebeeld. Het schilderij is in bezit van het
Amsterdam Museum.
Al vrij snel na zijn verkiezing tot voorman kwamen er
berichten naar buiten over geld- en machtsmisbruik door
zowel Bernardus als Pieter: “meer als dartigduijsend
guldens van het geld van ’t gilt was verkort, hetgeen
weeduwen en weesen toebehoorden”.
In 1730 werd Bernardus van Vijven, samen met zeven
andere overmannen, geroyeerd; een jaar later nam
Pieter Cleveringh van Vijve zijn ontslag als gildeknecht.
In 1736, toen Margaretha en Bernardus 25 jaar
getrouwd waren, werd hun zilveren bruiloft uitbundig
gevierd. De kinderen boden hen een zilveren bruiloftspenning aan.

Familieberichten
Ons bereikte het bericht dat op 18 februari 2015 is
overleden Sabine Antoinette van der Mark-Rive. Zij is 85
jaar geworden.
Tijdens de bestuursvergadering op 25 maart jl. is Jan
Pier Cleveringa benoemd tot bestuurslid van de SFAC
met de portefeuille ‘archief’. Vragen van genealogische
aard kunt u aan hem stellen: j.p.cleveringa@planet.nl
Leden van de familie worden uitgenodigd en in de
gelegenheid gesteld mededelingen te doen over (al dan
niet historische) familieaangelegenheden of iets te
schrijven over ‘bijzondere’ familieleden.
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Onze website is volop in ontwikkeling. Neem een kijkje
op www.familiecleveringa.nl
Of kijk ook op Facebook:
Stichtingfamiliearchief Cleveringa

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter ad interim
Rudi van der Mark
Secretaris en redactie Nieuwsbrief
Marie-Jeannette Quist
Penningmeester
Enno Steenhuis Geertsema
Leden
Pabus Vos
Jelanay Cleveringa
Jan Pier Cleveringa
Contactgegevens:
Email: mj_quist@hotmail.com
post: Boomkensdiep 28
8032XX Zwolle
Website: www.familiecleveringa.nl
Facebook: Stichtingfamiliearchief Cleveringa
Jaarlijkse bijdrage voor dekking van de onkosten:
25 euro. Gelieve aan het begin van het kalenderjaar
over te maken op bankrekening:
NL98 ABNA 0449 3938 79
t.n.v. St. Familiearchief Cleveringa
o.v.v. voor- en achternaam en woonplaats.
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