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Op 4 december jl. is in Bedum overleden:  
 
Harke Cleveringa  
(1920-2017) 
 
De afscheidsdienst voorafgaande aan de 
crematie zal plaatsvinden op zaterdag  
9 december om 16.00 uur in crematorium 
Stilleweer, Stilleweersterweg 1 te Appingedam. 
Harke is thuis opgebaard: Margrietlaan 1 in 
Bedum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een nakomeling van Jan Olgher(t)s (1675-?) 
door Harco Olchert Clevering 
 
Jammer genoeg konden wij niet aanwezig zijn op de 
familiedag op 22 april, maar gelukkig stuurde Jan Pier 
ons een hand-out van zijn presentatie over de 
verschillende Clevering(a) stambomen. 
Dit was een mooi uitgangspunt voor een overzicht van 
(een deel van) mijn voorgeslacht, waarover ik Marie-
Jeannette al had beloofd iets voor de Nieuwsbrief te 
schrijven. Hierbij maak ik in ruime mate gebruik van een 
overzicht (op papier 838 x 500 mm!) in handschrift, 
gemaakt door mijn verre, inmiddels overleden, achter-
achterneef Ricus Boerma, die de geschiedenis van 
zowel zijn vaders- als moeders(Clevering)kant heeft 
onderzocht. 
Jan Pier noemt als stamvader Enne N, geboren 
omstreeks 1500. Als we deze als generatie één 
beschouwen, is de in zijn presentatie genoemde Jan 
Olghers de zesde generatie. Opvallend is dat in 
generatie 3 voor het eerst de naam Olchert voorkomt 
(geboren ±1560) en sindsdien in verschillende varianten 
in alle generaties tot en met mij (generatie 14) is 
doorgegeven. 
Jan Olghers bewoonde met zijn tweede echtgenote 
Grietje Pieters een grote boerderij onder Zuidhorn. 
Omdat blijkbaar geen van de negen kinderen deze kon 
of wilde overnemen is het bedrijf na Grietjes overlijden 
verkocht. 
Oudste zoon Olgher Jans (1709-1775) trouwde 
tweemaal, het laatst met Jantien Rikkerts. De naam 
Rikkert komen we hierna in zijn nageslacht ook veel 
tegen. Vermeldenswaard is verder dat bijna alle nazaten 
van Olghers jongere broer Ulfert de naam Cleveringa 
gingen voeren. 
De tweede zoon van Olgher Jans, Rickert (1742-1796) 
ging boeren in Onderwierum bij Onderdendam. Dit in 
tegenstelling tot de vorige generaties die hoofdzakelijk 
in de regio Zuidhorn/Aduard hebben geleefd. Hij 
trouwde tweemaal, eerst met Anje Jacobs, met wie hij 

vijf kinderen kreeg: vier dochters en een zoon Olgert, 
die echter jong is overleden. Ook moeder Anje overleed 
op 31-jarige leeftijd waarna Rickert hertrouwde met 
Magdalena van der Tuuk. De blijdschap over de 
geboorte van hun eerste zoon Olchert werd na elf dagen 
overschaduwd door het overlijden van moeder 
Magdalena. Door deze gebeurtenissen heeft het 
voortbestaan in mannelijke lijn van onze Clevering-tak 
aan een zijden draad gehangen. 
Olchert Rikkerts (1786-1833) betrok in 1805 de nog 
bestaande boerderij 'Eelswert' onder Rottum. In 
hetzelfde jaar was hij getrouwd met Gepke Hindriks 
Eles. Haar grootvader heette Harke en zodoende kwam 
deze voornaam in de familie. Ze kregen zes kinderen. 
De oudste, Rikkert Olcherts, nam de boerderij over en 
deze is nog steeds eigendom van zijn nazaten, zij het 
momenteel in de vrouwelijke lijn. 
De vierde zoon, Harke Olcherts (1815-1884), was 
bedrijfsleider op de Addingaheerd in Westernieland, 
eigendom van Jantje Addinga. In 1847 trouwde hij met 
Martje Reinders Dijkema. Zij was sinds 1846 weduwe 
van Jacob Hendriks Addinga, broer van Jantje en 
landbouwer op 'Oldeholm' onder Saaxumhuizen. De 
boerderij bestaat nog maar is in 1867 verkocht.  
Harke was kerkvoogd in Saaxumhuizen ten tijde van de 
bouw van een (nieuwe?) toren in 1858, hetgeen blijkt uit 
een in deze toren ingemetselde gedenksteen. Het 
echtpaar kreeg vier kinderen. 
De jongste zoon Olchert (1854-1925) trouwde in 1885 
met Jantje de Vries en betrok enkele jaren later een 
nieuw gebouwde boerderij in Den Andel. Het landbezit 
was samengesteld uit een gecompliceerde afwikkeling 
van de nalatenschap van de erven Dijkema, de familie 
van moeder Martje. In de tussenliggende periode zal het 
echtpaar in het nabijgelegen Westernieland hebben 
gewoond want beide kinderen Harco, mijn opa, en 
Geertruida Anna zijn daar geboren in resp. 1886 en 
1889. 
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De boerderij werd in 1905 verkocht aan neef Rubertus 
Clevering (zoon van Harke's broer Rikkert). Het gebouw 
staat inmiddels bekend als de Cleveringheerd en wordt 
nog steeds bewoond door nazaten van Rubertus. 
In 1906 betrok het echtpaar Olchert en Jantje in Haren 
(G) een nieuw gebouwde woning en ze hebben daar 
rentenierend de rest van hun leven doorgebracht. 
 
 

 
de Cleveringheerd in Den Andel, waar mijn overgrootouders 
zo'n 20 jaar hebben geboerd. 
 
Mijn opa Harco (1886-1956) is opgeleid als boekhouder 
en heeft als zodanig o.a. gewerkt bij het Provinciaal 
Electriciteitsbedrijf Friesland. Hij trouwde in 1915 met 
Baukje Johanna Lachniet. Er werden twee kinderen 
geboren: mijn vader Olchert (in Leeuwarden), en 
Hendrikien (in Groningen), mijn tante Riek. 
Op enig moment is Opa een theologische opleiding 
gaan volgen en in 1930 werd hij benoemd als evangelist 
(godsdienstonderwijzer met preekbevoegdheid) in 
Veelerveen, een veenkolonie aan de rand van het nog 
maar gedeeltelijk ontgonnen Bourtanger moeras. Het 
was hard werken daar; behalve Oma werden ook mijn 
vader en tante Riek ingezet, b.v. bij het leiden van 
verenigingen, als organist in het kerkje, enz. Omdat de 
bevolking meest arm was ging Opa ook regelmatig de 
boer op om te collecteren voor het evangelisatiewerk. 
Als kind hebben mijn oudste broer en zus en ik er 
regelmatig gelogeerd. In het kerkje speelden we 
dominee, organist en gemeente. 
In 1952 ging Opa met pensioen. Hun laatste jaren 
hebben ze doorgebracht in Vlagtwedde. 
Mijn vader Olchert (1918-1997) heeft de Kweekschool 
gevolgd en werd na de Tweede Wereldoorlog 
aangesteld als onderwijzer in Vriescheloo. Na enkele 
andere betrekkingen werd hij uiteindelijk Hoofd der 
School in Ter Apel en is daar in 1979 gepensioneerd. 
De eerste oorlogsdagen in 1940 heeft hij beleefd op de 
Grebbeberg, later werd hij leider van het 
distributiekantoor in Sellingen. In september 1945 
trouwde hij met mijn moeder Grietje Prak, evenals hij 
opgegroeid in Veelerveen, waar haar opa Jan Vos ÈÈn 
van de eerste kolonisten was. Waarschijnlijk dankzij zijn 

gemeentelijke relaties konden ze in Sellingen een 
woning krijgen, waar ik in 1946 ben geboren. 
We werden een groot gezin: na mij kwamen om-en-om 
nog drie broers en twee zussen. Achtereenvolgens 
woonden we in Sellingen, Vriescheloo, Stadskanaal en 
Ter Apel. 
Op Tweede Kerstdag 1997 is mijn vader, na enkele 
jaren van ziekte, overleden. Mijn moeder overleefde 
hem tot 2010. Intussen was in 2008 ook mijn oudste zus 
overleden. 
Na de lagere school (in de zesde klas nog bij mijn 
vader) heb ik HBS-B en vervolgens HTS-E gedaan. In 
1970 begonnen bij Philips in Stadskanaal, in 1986 
overgestapt naar Philips Winschoten en daar in 2006 
met pensioen gegaan. 
In 1975 zijn Anneke (Meijer) en ik getrouwd en 
sindsdien wonen we in Onstwedde. 
We zijn nog steeds actief in het verenigingsleven, ik 
vooral op orgelgebied. Ruim 20 jaar ben ik organist 
geweest in de Hervormde kerk van Onstwedde, sinds 
2006 speel ik vooral in Wedde en Bellingwolde. 
We bezoeken samen regelmatig culturele activiteiten en 
zijn erg geÔnteresseerd in de geschiedenis van onze 
families. 
 

 
de Cleveringheerd 
 
 
 
Familieberichten: 
 
Dit jaar trouwden in Groningen Rolf Cleveringa en Anna 
van de Brand.  
 

 
 
Het stel is inmiddels de trotse ouders geworden van 
dochter Sophie Elisabeth Cleveringa. 
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Tentoonstelling over Prof. Mr. Rudolph Pabus 
Cleveringa 
Damster Vrijheid 
In het Museum Stad Appingedam 
Tot 14 februari 2018 
 
https://youtu.be/I3ghZPYj11Q 
 
Hierbij nog een link naar een opening van een expositie 
n.a.v. 50 jaar Haagse KunstKring met oud-voorzitter Piet 
Cleveringa 
https://youtu.be/tKegpfKc4dE 
 
 
 
 
 
 
Familiedag 2018 
 

 
 
Op 13 november 1993 vond bij hotel Wientjes in Zwolle 
het oprichtsgesprek plaats van de Stichting Familie-
archief Cleveringa. Dat is straks 25 jaar geleden. Om 
die reden heeft het bestuur besloten de Familiedag 
2018 te laten plaatsvinden op 21 april in Zwolle. 
Familieleden kunnen van het voorjaar een uitnodiging 
verwachten. 
 
 
 
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   
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. 


