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(door Marie-Jeannette Quist) 
 

 
 
Protestrede 1940 
 
Deze postzegel (en herdenkingsenvelop) verscheen 
exact 75 jaar na 26 november 1940 ter herinnering aan 
het feit dat drie hoogleraren 75 jaar geleden hun 
publieke protest lieten horen tegen het ontslag van hun 
Joodse collega's. Niet alleen de bekende decaan prof. 
dr. R.P. Cleveringa hield zijn vermaarde protestrede,  
ook de hoogleraren prof. dr. J.A.J. Barge en prof. dr. 
L.J. van Holk verhieven hun stem. 
Bij hun voormalige woonhuizen zijn op 26 november 
2014 drie gedenkstenen onthuld, evenals een lezenaar 
op de binnenplaats van het Academiegebouw van 
de Universiteit Leiden. 
 
De postzegel 
De persoonlijke postzegel, ontworpen door Frans 
Hemelop, toont de portretten van deze drie hoogleraren. 
Er is gebruik gemaakt van een deel van de gedenk-
steen. In 2014 zijn deze gedenkstenen ontworpen door 
Marc de Groot van BamBam Restauratie steenhouwers. 
De lijn langs het portret - profiel van het gezicht - siert 
ook iedere gedenksteen. 
De lijnen symboliseren een regel uit de protestrede van 
prof. Cleveringa. Cleveringa zegt daar dat hij poogt “met 
een enkele lijn, een enkele aanwijzing, een enkele 
streep te komen tot een schets, die een suggestie is 
voor ontvankelijke geesten”. Verder staat het logo van 
de Leidse Universiteit voor 'bolwerk van vrijheid'. 
  
Voor het ontwerp van de zegel verleende de familie van 
de heren Barge, Cleveringa en Van Holk toestemming 
en stelden foto's beschikbaar. 
 

 
 

Herdenkingsenvelop 
Hoewel niet gepland verscheen er - op verzoek van veel 
belangstellenden - ook een herdenkingsenvelop. 
In verband met het ontbreken van een officieel PostNL-
stempel - zoals in de afgelopen vijf jaar - zal de envelop 
gesierd worden met een eigen stempelafdruk. 
 
De postzegels zijn te bestellen via de website van de 
ontwerper: www.hemelop.nl 
 
 

 
 
  
 

  
eerder verschenen postzegel in 2010 
 
 
 
 
Familieberichten 
 
Ons bereikte de overlijdingsberichten van:  
 
Lutgerdina Afina (Dien) Cleveringa, overleden op 16 
juni 2015. Zij is 88 jaar geworden.  
 
En Hansje Cleveringa, overleden op 1 september 2015 
op 85-jarige leeftijd.  
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Facebook 
(door Jelaney Cleveringa) 
 
Sinds januari 2015 heeft “Stichting Familie Archief 
Cleveringa” een facebook pagina! 
Heb je zelf een facebook pagina? Stuur een vriend-
schapsverzoek zodat je op de hoogte blijft van bepaalde 
activiteiten en andere zaken van “Stichting familiearchief 
Cleveringa”.  
Hoe kun je ons vinden op facebook? Onder de naam: 
“Stichtingfamiliearchief Cleveringa”.  
Heb je zelf leuke foto’s/ artikelen of andere zaken die je 
wilt delen met de rest van de Cleveringa’tjes? Stuur een 
persoonlijk facebook bericht zodat wij contact met jou 
kunnen opnemen.  
Hopelijk tot ziens op Facebook! 
 

-.-.-.- 
 
 

       
 
Dit boekje, met verhalen en feiten van onze voorouders, 
is verkrijgbaar na overmaking van 24,95 euro op 
rekening van de Stichting (NL98 ABNA 0449 3938 79    
t.n.v. St. Familiearchief Cleveringa)  
o.v.v. uw naam en het adres waar het boekje naar toe 
moet worden gestuurd.  
 

-.-.-.- 
 
 
 
 
Emigratie naar Noord-Amerika 
(door Jan Pier Cleveringa) 
 
In de tweede helft van de 19e eeuw emigreerden een 
25-tal Cleveringa’s naar Noord-Amerika “uit zucht tot 
verbetering van bestaan”. Na de oversteek leefden en 
werkten zij aanvankelijk in armoedige en zware 
omstandigheden en hielpen mee bij de ontginning van 
woeste prairiegrond in onder andere Iowa, waar ze zich 
uiteindelijk succesvol verstigden.  
In 1849 was Freerk Cleveringa één van de eerste 
Cleveringa’s die Groningen achter zich liet en de 
oversteek waagde naar Amerika. Hij vond werk in de 
fabrieksstad Chicago. Net 21 jaar geworden weet hij 

zich goed te redden, ondanks zijn ongeletterdheid. Vier 
jaar later volgden zijn twee jongere zussen Grietje en 
Zwaantje Cleveringa. Grietje verlaat haar geboortedorp 
twaalf dagen na voltrekking van haar huwelijk op het 
gemeentehuis van Leens om zich tien dagen later in 
Hellevoetsluis met haar man Broer Willems Jansen en 
zus Zwaantje in te schepen naar Amerika. De overtocht 
naar New York met de zeilboot neemt 42 dagen in 
beslag. De eerste jaren blijft de familiegroep in Chicago 
wonen, waar Zwaantje in 1856 trouwt met de uit 
Uithuizermeeden afkomstige smid John Pekelder. In 
1859 verhuist de familiegroep naar Muscatine, een 
drukke handelsstad gelegen aan de Mississippi rivier. 
John Pekelder laat zich als militair inschrijven bij het 35e 
Iowa Regiment. Hij overleeft drie veldslagen in de 
Amerikaanse burgeroorlog en neemt bij  terugkeer het 
beroep van “blacksmith” weer op. Zijn huwelijk met 
Zwaantje blijft kinderloos; zij adopteren een in Schotland 
geboren weeskind. Frederick, zoals Freerk zich laat 
noemen, is 42 jaar als hij in 1870 trouwt met de 25-
jarige Wilhelmina Bauer uit Pruisen, Duitsland. Drie 
maanden voor het huwelijk was hun zoon William al 
geboren. Broer Willems en Grace (Grietje) krijgen zeven 
kinderen. Broer is werkzaam in de landbouw. In 1870 
verhuist de familiegroep Cleveringa, Pekelder en 
Jansen met huifkarren naar het 600 km verderop 
noordwestwaarts gelegen Sioux Center, waar zij zich als 
kolonisten vestigen op een uitgestrekte prairievlakte ten 
westen van het stroompje de Branch. De eerste 
maanden blijven zij in hun huifkarren wonen. Met hand 
en schep wordt de bovenlaag van de prairie bewerkt, 
nadat eerst het gras is weggebrand, om zo het volgende 
voorjaar vroegtijdig te kunnen zaaien en poten. In 
plaggenhutten en kuilhutten bedekt met zoden (dug-
outs) brengen de families de eerste de barre winter 
door. Hout was niet voorradig, prairies zijn boomloos. 
De winters waren streng. Paarden, ossen en koeien 
gingen dood door kou en ondervoeding. Prairiewolven 
trokken ’s nachts op tot vlak bij de nederzetting en lieten 
de hele nacht hun gehuil horen. Al snel wordt er een 
schooltje geopend, een kerkgenootschap opgericht en 
een houten kerkje gebouwd. Steeds meer families 
vestigen zich in het dorpje West Branch. In 1872 komt 
neef Jacob uit Holland bij Frederick (Fred) en 
Wilhelmina (Mina) wonen om mee te helpen bij de 
verdere ontginning. Jacob Cleveringa, zoon van Freerks 
oudste broer, is 21 jaar als hij in zijn eentje naar 
Amerika emigreert. Na zijn huwelijk, zes jaar later, met 
de in Friesland geboren Hiske de Vries, koopt Jacob 
een stuk prairiegrond en begint voor zich zelf. In 1880 
breekt er een difterie-epidemie uit waardoor zes 
kinderen overlijden. Ook Frederick verliest een kind. De 
pas benoemde dominee De Pree heeft het er moeilijk 
mee en probeert de families te troosten en voorziet 
betere tijden. Veel huizen gaan verloren door brand. 
Sommige families overkomt dit drie keer. Er wordt in het 
begin op gedroogd gras gekookt en in de winter worden 
de huizen verwarmd met plaggen, waarbij gemakkelijk 
brand ontstaat. Ook gaan er huizen in vlammen op door 
prairiebranden die zich op de winderige prairievlakte 
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snel verspreiden. Na 1880 keert het tij en breken betere 
jaren aan. 25 Jaar na vestiging van de eerste pioniers is 
de woeste prairie ontgonnen en het open natuur-
landschap, waar tot voor kort buffels, prairiewolven en 
elanden het voor het zeggen hadden, compleet 
veranderd in een cultuurlandschap met weidevelden 
waar vee graast, afgewisseld met graan en aardappel-
akkers waar tussen verscholen vele boerderijen en 
stadjes. In 1884 verhuizen Fred en Mina met hun 
kinderen naar het 10 km verderop gelegen dorpje 
Welcome waar ze 50 hectare prairiegrond krijgen 
toegewezen en een nieuwe start maken. De oudste 
zoon William neemt 15 jaar later het boerenbedrijf over. 
Hun tweede zoon Frederick F. Cleveringa koopt in 1900 
enkele kilometers westwaarts 75 hectare grond en 
brengt dit succesvol tot ontginning. 
 
 

 
 
 
De laatste vijf jaren van hun leven wonen Fred en Mina 
op de boerderij van hun pas getrouwde dochter Annie 
Zwaantje en haar man Albert Slob. In 1904 overlijden 
Fred en Mina kort na elkaar, zij worden in Sioux Center 
begraven; hun huwelijk wordt uiteindelijk gezegend met 
26 kleinkinderen.  
 
Overlijdensbericht van WlLHELMINA CLEVERINGA- 
BAUWERS. 
Sioux Center Nieuwsblad 1904-05-04. 
Het behaagde den Heere uit ons midden weg te nemen 
onze geliefde vrouw en moeder 
in den ouderdom van 59 jaren, 6 maanden en 9 dagen, 
na een smartelijk lijden van 8 weken, waaronder zij 
echter geduldig bleef in den Heere, die alles regeert. Wij 
mogen met Job zeggen: "de Heere heeft gegeven, de 
Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd" 
en het is ons een troost haar te mogen nastaren in de 
hope op een zalig wederzien. 
FREDERICK CLEVERINGA en Kinderen 
 
Toen Freerk in 1849 aankwam in Amerika als arme 
arbeiderszoon zonder geld had hij niet kunnen ver-
moeden dat vijftig jaar later zijn drie kinderen ieder een 
eigen boerderij in bezit en beheer zouden hebben. Als 
hij in Groningen was blijven wonen zou dit onmogelijk 
zijn geweest. 
 

150 Jaar later 
De tweede zoon van neef Jacob Cleveringa en Hiske 
volgt een lerarenopleiding in Chicago. Abe, zoals hij 
heet, laat zijn achternaam veranderen door de laatste 
“a” weg te laten. Abe Clevering’s latere kleinzoon, 
James Bernard Clevering, tandarts in Lawton, 
Oklahoma, krijgt drie dochters, allen geboren in de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw. Deze drie dochters 
laten zich “the three clever sisters” noemen. Twee van 
hen studeren universitair recht en zijn anno 2015 
advocaat van beroep. De jongste dochter woont in New 
York en is lerares in het basisonderwijs te Brooklyn. Zij 
is getrouwd met een advocaat. De “3cleversisters”  
hebben een culinaire website op internet met heerlijke 
recepten en creatieve handwerk ideeën.  
 

 
De 3cleversisters 
 

-.-.-.- 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling:  
Voorzitter  
Jan Pier Cleveringa 
Secretaris en redactie Nieuwsbrief 
Marie-Jeannette Quist 
Penningmeester 
Enno Steenhuis Geertsema 
Leden 
Rudi van der Mark 
Pabus Vos 
Jelanay Cleveringa 
 
Contactgegevens: 
Email: mj_quist@hotmail.com 
post: Boomkensdiep 28 

8032XX Zwolle 
Website: www.familiecleveringa.nl   
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