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Verslag Familiedag 2019 in Amersfoort
(door Jan Pier Cleveringa )

Op zaterdag 18 mei vond de familiedag plaats in
Amersfoort. Een twintigtal leden had zich opgegeven
voor de jaarlijkse bijeenkomst. Om twaalf uur werden wij
gastvrij ontvangen met koffie en appelgebak in de
Brasserie Dichtbij aan de Arnhemsestraat. De eigenaar
had speciaal voor deze gelegenheid een beamer
gekocht en laten installeren. Hij wilde beslist dat de
familiedag goed zou verlopen en dat wij het in zijn
restaurant naar onze zin zouden hebben. In zijn
openingswoord memoreerde Jan Pier dat de familiedag
meestal in april plaats vindt maar gezien de goede
opkomst in de maand mei, niet onoverkomelijk is
gebleken. Amersfoort is de geboorteplaats van een
tweetal
bekende
Nederlanders,
te
weten
raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en de
schilder Piet Mondriaan. In de week van 18 mei was het
precies 400 jaar geleden dat van Oldenbarnevelt op het
binnenhof in Den Haag werd onthoofd, mede door
toedoen van prins Maurits. Na een half uur hield Jan
Pier een inleiding, ondersteund met PowerPoint, over de
emigratie in de tweede helft van de negentiende eeuw
van vele Cleveringa’s naar Noord-Amerika. De
belangrijkste reden van emigratie was “het verbeteren
van het lot van bestaan”. Ijsbrand Clevering(a) was één
van de eersten die de oceaan overstak, samen met
twee van zijn zussen, enkele jaren later gevolgd door
zijn neef Freerk Cleveringa en twee zussen. Het
opbouwen van een nieuw bestaan was niet altijd
gemakkelijk. Tegenspoed en ontberingen lagen
aanvankelijk op hun weg. Pokken en difterie eisten hun
tol. In de winter leden ze honger en prairiebranden en
sprinkhanen vernielde hun oogst. Het geloof hield hen
op de been. Na moeilijke jaren volgde een betere
periode. Uiteindelijk wisten zij als eerste pioniers een
goed bestaan op te bouwen. Het merendeel van hen
had na loop van jaren een eigen boerenbedrijf. Enkele
jaren geleden kreeg Jan Pier via Internet contact met
Jim en Linda Clevering. Jim, een achterkleinzoon van

Jacob Cleveringa, die in 1871 naar Iowa emigreerde. Hij
had een tandartsenpraktijk in Oklahoma en woont sinds
een aantal jaren in Seattle. In de zomer van 2017 heeft
Jan Pier hen bezocht samen met zijn vrouw Ineke, een
bijzondere ontmoeting.
Tijdens de inleiding werd de lunch geserveerd met soep
en allerlei lekker belegde broodjes.
Na de lunch wandelden we naar de Krommestraat, waar
de rondvaartboot op ons lag te wachten. De gids
vertelde
tijdens
de
rondvaart
allerlei
wetenswaardigheden over Amersfoort en liet ons de
historische binnenstad zien vanuit de stadsgracht. We
voeren onder andere langs de markante Onze Lieve
Vrouwetoren en de waterpoort Monnikendam en zagen
bijzondere varens en bomen op de kademuren en in de
waltuinen.
Vervolgens bezochten we het Mondriaanhuis, waar we
welkom werden geheten door Martin Rozema. Na een
kopje thee en het maken van de familiefoto kregen we
een korte inleiding over het leven van Piet Mondriaan
gevolgd door een videopresentatie van een aantal van
zijn schilderijen, waarna we het museum konden
bezoeken. In het museum was het atelier nagebouwd
waar Mondriaan in Parijs meer dan 20 jaar heeft
gewerkt en gewoond. De laatste vier jaar van zijn leven
woonde Mondriaan in New York, waar hij vanaf 1942
met het schilderij Victory Boogie Woogie bezig was.
Mondriaan overleed in 1944 en het schilderij bleef
onvoltooid. Het werd in 1997 aangekocht door de
Nederlandse Bank en in bruikleen gegeven aan het
Gemeentemuseum Den Haag.
Na het museumbezoek wandelde het gezelschap
richting het station, waar we buiten op het terras van de
Gasterij de Wagenmeester konden napraten onder het
genot van een drankje en een lekkere bitterbal.
Een geslaagde familiedag met mooi weer en een
afwisselend programma.
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Reminder 2019:
Om de familieverhalen levendig en gedocumenteerd te
houden en de jaarlijkse bijeenkomsten mogelijk te
maken, verzoeken wij familieleden een bedrag van 25
euro te doneren aan:
NL98 ABNA 0449 3938 79
t.n.v. St. Familiearchief Cleveringa
o.v.v. naam en adres
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Voorzitter
Jan Pier Cleveringa
Secretaris en redactie Nieuwsbrief
Marie-Jeannette Quist
Penningmeester
Enno Steenhuis Geertsema
Leden
Rudi van der Mark
Pabus Vos
Contactgegevens:
Email: mj_quist@hotmail.com
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. naam en adres
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