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Afscheid van Hiltje ten Kate-Cleveringa 
door Marie-Jeannette Quist 
 
In het jaar 2000 trad Hiltje aan als voorzitter van de 
SFAC. Zij heeft al die jaren met groot enthousiasme en 
toewijding leiding gegeven aan het bestuur. U kent haar 
vooral als organisator (samen met haar man Theo) van 
de jaarlijkse familiedag. Hiltje heeft zelf aangegeven het 
bestuurslidmaatschap te willen beëindigen gezien haar 
leeftijd. Als toegift zal zij nog één keer de familiedag 
2015 organiseren. 
Wij zijn Hiltje bijzonder dankbaar voor alle inspanningen 
die zijn voor de familie heeft verricht. 
 
 

 
Tijdens de bestuursvergadering op 30 oktober jl. neemt 
Hiltje officieel afscheid. 
 
 

 
Het huidige bestuur met v.l.n.r. Rudi van der Mark 
(voorzitter ad interim), Marie-Jeannette Quist 
(secretaris), Hiltje ten Kate-Cleveringa, Pabus Vos, 
Jelaney Cleveringa en Enno Steenhuis   (penning-
meester) 

Stammoeder Grietje Derks Cleveringa en 
haar nakomelingen 
door Jan Pier Cleveringa 
 
Al zes generaties dragen wij de achternaam Cleveringa. 
Toen Napoleon in 1811 het dragen van een achternaam 
verplicht stelde, lieten alle kinderen van onze stam-
moeder Grietje Derks Cleveringa zich bij de burgerlijke 
stand met haar familienaam inschrijven en namen zij 
niet de achternaam van hun inmiddels overleden vader 
aan. Als zij dat wel hadden gedaan zouden wij de 
minder fraaie familienaam Dood hebben meegekregen; 
we prijzen ons gelukkig.  
Onze stammoeder Grietje Derks Cleveringa is een 
dochter uit het 2e huwelijk van Derk Berends Cleveringa 
met Anje Klasen, die als dienstmeid in betrekking was 
bij Derk op de Herathemaheerd te Leens. Zij was 25 
jaar oud toen zij in 1756 met Derk trouwde (die toen 58 
jaar oud was); het huwelijk duurde slechts 14 jaar. Den 
29 Juny 1770 is overleeden Derk Cleveringa, 
Nalatende zijn Vrou En 13 kinder en een kinds Kint. 
Als de Herathemaheerd een jaar later wordt verkocht, 
staan de zes kinderen uit Derks 1e huwelijk als 
erfgenamen vermeld; Anje Klaassen’s naam wordt niet 
genoemd. 
Anje verhuist met haar zeven kinderen naar 
Kloosterburen waar zij hertrouwt; Grietje Derks, haar 2e 
dochter en onze latere stammoeder, is dan 10 jaar oud..   
Als onze stammoeder Grietje Derks 26 jaar oud is 
verhuist ze naar Mensingeweer waar ze in 1782 trouwt 
met Pieter Klasen. Aanvankelijk wonen zij “2 huis ten 
Oosten van het pastoriehof; hier worden hun eerste 
twee kinderen geboren. In mei 1787 overlijden 5 
kinderen in Mensingeweer aan pokken; zondags wordt 
er geen kerkdienst gehouden. Enkele maanden later 
verhuist de familie naar “ het pad na Maarslag in het 
neuwe huisje bij Jan Gaps heem”, waar Pieter Klasen 
arbeider is; hier worden nog 3 kinderen geboren. Het 
jongste kind wordt in het kerkdoopboek Frerik Clevinga 
genoemd, bij de andere kinderen staat geen 
achternaam vermeld. Geen van de vijf kinderen gaat 
naar school. Als de kinderen later trouwen kunnen zij de 
opgemaakte huwelijksakte niet onderschrijven met hun 
eigen naam “zulks niet hebbende geleerd”. In de 
strenge winter van 1794 overlijdt Pieter Klasen. De 
Franse troepen trekken over de bevroren rivieren 
Nederland binnen, de Bataafse Republiek wordt uit-
geroepen. Grietje Derks blijft alleen achter met vijf 
kinderen, de jongste is net één jaar geworden, de 
oudste dochter is elf. Zij hertrouwt niet en blijft naast de 
boerderij van Jan Gaps wonen.  
Twaalf jaar later overlijdt ze op maandag 26/10/1807. 
Haar twee oudste kinderen zijn dan al getrouwd en er 
zijn inmiddels twee kleinkinderen geboren.“den 26 
October is Grietje Klaasens begraven te Mensingeweer, 
oud geweest vijftig jaaren, Nalatende 3 zoons en 2  
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dochters”. De drie nog niet getrouwde kinderen blijven 
wonen in het huisje aan de weg naar Maarslag. De 2e 
dochter neemt de huishouding op zich, de jongens 
werken als boerenknecht. In 1811 overlijdt Anje Klasen, 
de moeder van Grietje Derks. Zij is dan 80 jaar oud en 
ze overleeft dus haar dochter Grietje Derks die al 4 jaar 
eerder was overleden. In de overlijdensakte wordt ze 
Anje Klevringa genoemd; toen eerder in dat jaar het 
dragen van een achternaam verplicht werd gesteld, 
heeft ze zich blijkbaar laten registreren met de 
familienaam van haar 1e echtgenoot. Ook Derk, de 
oudste en inmiddels getrouwde zoon van Grietje, neemt 
in 1811 de achternaam Cleveringa aan. Haar jongste 
zoon Frerik is dan nog minderjarig, hij neemt de 
achternaam Cleveringa pas vier jaar later aan bij zijn 
huwelijk in 1815. In 1812 wordt de op één na jongste 
zoon Klaas ingeloot om als militair te dienen in het 
Grande Armée van Napoleon. Bij de inschrijving liet hij 
zich Klaas Dood noemen. Klaas deserteert en duikt 
twee jaar onder; op desertie stond de doodstraf. Het 
verhaal gaat dat hij de naam Klaas Dood als schuilnaam 
gebruikte.                                                                                         
Nadat Napoleon naar Elba is verbannen trouwt Klaas in 
1814 op het gemeentehuis in Leens. In de huwelijksakte 
wordt hij Klaas Pieters Cleveringa genoemd, land-
bouwersknecht in de Stoepen. Hij neemt dan, net als 
zijn oudste broer, de achternaam Cleveringa aan.  
Het merendeel van de (achter)kleinkinderen van onze 
stammoeder Grietje Derks Cleveringa emigreerde 
tussen 1850 en 1900 naar Noord Amerika “uit zucht tot 
verbetering van bestaan”. Zeker twintig nakomelingen 
waagden de oversteek, waaronder één gezin met zes 
kinderen. In de staten Iowa en Dakota werkten zij onder 
zware leefomstandigheden mee aan het ontginnen van 
prairiegrond om zich daar uiteindelijk succesvol te 
vestigen als zelfstandig boer. Anno 2014 wonen er 
waarschijnlijk meer Cleveringa’s in de Verenigde Staten 
dan in Nederland; sommigen van hen zijn abusievelijk 
als Clevering geregistreerd, anderen veranderden hun 
naam door de laatste ‘a’ weg te laten.  
Onder de niet geëmigreerde nakomelingen van Grietje 
Derks, die in Nederland zijn blijven wonen, vinden we 
later opvallend veel schippers. Onder andere mijn 
overgrootvader en grootvader waren turfschipper. Na 
enig speurwerk weten we dat de stalen zeiltjalk die mijn 
overgrootvader in 1897 liet bouwen en waarin hij 25 jaar 
later zou overlijden, sinds 1 jaar in Bretagne ligt. Maar 
daar over een andere keer.  
 
Jan Pier Cleveringa 
j.p.cleveringa@planet.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familieberichten 
 
De eerst komende familiedag zal plaatsvinden op 
zaterdag 18 april 2015. Nadere informatie volgt. 
 
De bestuursleden SFAC zijn blij met de toetreding van 
Jan Pier Cleveringa tot het bestuur. Door het vertrek van 
Hiltje zal Rudi van der Mark voorzitter ad interim zijn.  
 
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. 
  
Onze website is volop in ontwikkeling. Neem een kijkje 
op  www.familiecleveringa.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuurssamenstelling:  
 
Voorzitter ad interim 
Rudi van der Mark 
Secretaris en redactie Nieuwsbrief 
Marie-Jeannette Quist 
Penningmeester 
Enno Steenhuis Geertsema 
Leden 
Pabus Vos 
Jelenay Cleveringa 
Jan Pier Cleveringa (intredend) 
 
Contactgegevens: 
Email: mj_quist@hotmail.com 
post: Boomkensdiep 28 

8032XX Zwolle 
Website: www.familiecleveringa.nl   
Jaarlijkse bijdrage voor dekking van de onkosten: 
25 euro  
Over te maken op bankrekening:  
NL98 ABNA 0449 3938 79    
t.n.v. St. Familiearchief Cleveringa   
o.v.v. voor- en achternaam en woonplaats. 


