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Prof. Cleveringa ‘terug’ op de Leidse
rechtenfaculteit

Verslag Familiedag 2017

Vrijdag 25 november 2016 schonk Hiltje ten KateCleveringa, de Leidse rechtenfaculteit een prachtige
bronzen buste van haar vader.

Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse familiedag plaats
in Utrecht. Enkele van de aanwezige familieleden
hebben in Utrecht gestudeerd en bewaren goede
herinneringen aan de stad met zijn fraaie oude grachten
en de Dom. In totaal mochten wij achttien familieleden
begroeten, waaronder ook enkele jongere leden.
Om 12.30 uur werden wij gastvrij ontvangen in Huize
Molenaar aan de Korte Nieuwstraat, waar we hebben
genoten van een heerlijke boerenlunch en er tijd was
om bij te praten.
Na de lunch vertelde Jan Pier, ondersteund door een
PowerPoint presentatie, over de verschillende stambomen Clev(e)ring(a) en Klev(e)ring(a).

door Jan Pier Cleveringa

Symbolische plek
Prof. dr. Joanne van der Leun nam de buste, gemaakt
door Eja Siepman van den Berg, in ontvangst in bijzijn
van de nieuwe Cleveringa-hoogleraar Liu. De buste
komt op een speciale plaats in het Kamerlingh Onnes
gebouw te staan. Het plan is om de buste te plaatsen
tegenover het statuut van prof.mr. E.M. Meijers. Ze
staan symbool voor het gedachtegoed Praesidium
Libertatis (Bolwerk van de vrijheid) en zijn een blijvende
inspiratiebron voor onze studenten en wetenschappers.

De naam Cleveringh komen we voor het eerst tegen in
Friesland ( ±1500). Deze familietak sterft uit. Vijfenzeventig jaar later huurt Berndt Cleverinck in de
provincie Groningen “60 grasen landt” van het klooster
van Aduard. Nakomelingen van hem wonen later in
e
e
Eenrum en Appingedam. In de 17 en 18 eeuw komen
we in Groningen nog drie andere families tegen die
familienaam C(K)levering(a) hebben aangenomen maar
waarschijnlijk geen familiebanden met elkaar hebben.
Nadat Napoleon in 1811 het dragen van een familienaam verplicht stelde, zijn er nog twee stamlijnen
Klevring(a) bijgekomen, een weversfamilie en nakomeling van een turfmeter. Het merendeel van de leden van
de familiestichting stamt af van Berndt Cleverinck, waar
professor Rudolph Pabus Cleveringa in Leiden
misschien wel de bekendste van is. Een aantal familieleden zijn nakomelingen van één van de andere hier
boven genoemde voorvaderen. De meeste Cleveringa’s
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wonen overigens in de Verenigde Staten en zijn nazaten
e
van emigranten die in de tweede helft van de 19 eeuw
naar Noord-Amerika zijn gegaan.
Na de lunch zijn we naar de Utrechtse Dom gewandeld,
waar we een rondleiding kregen in de kloostertuin met
uitleg over de toegepaste bouwstijlen en waarom de
muren asymmetrisch aan elkaar zijn gebouwd.

en beleefden we hoe in 1674 de Domkerk met
donderend geweld in elkaar stortte. Toen we weer
bovengronds waren, bleek de Domkerk gelukkig
hersteld en gerestaureerd; de Domtoren stond fier overeind.
Aan het eind van de middag hebben we nog gezellig
nagepraat bij Stadscafé Broers onder het genot van een
drankje en een hapje. Tegen 18.00 uur vertrokken de
meeste van ons. Al met al een geslaagde familiedag.

-.-.-.-.Bestuursmededelingen:
Ons bereikte het overlijdingsbericht van Jan J. Huisman,
echtgenoot van Lien Huisman-Cleveringa, geboren op 1
mei 1937 en overleden in Wolvega op 26 november
2016.
Heel droevig dat Lien Huisman-Cleveringa kort daarna
ook overleed op 8 januari 2017. Jan en Lien waren 53
jaar getrouwd en zijn zoals de rouwkaart aangaf nu
“weer samen”.

De Domkerk zelf konden we maar kort bezichtigen, dit in
verband met een concert later die middag. Om 15.00
uur gingen we naar de ontvangstruimte van DOMunder
waar een enthousiaste gids ons over de 2000 jaar oude
geschiedenis van Utrecht vertelde. Eerst de Romeinse
tijd met een castellum, de middeleeuwen, de
bisschoppelijke periode en tenslotte de moderne tijd.
Vervolgens gingen we onder de grond van het Domplein
met helm en een slimme zaklamp om rond te dolen door
en gangenstelsel waar we eeuwenoude bouwlagen
aantroffen en allerlei opgegraven relicten tegenkwamen.
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De Domkerk blijkt op tien meter puin gebouwd.
Halverwege de rondleiding brak een virtuele orkaan uit
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