Vrijwillige bijdrage

leden:

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse van u
te vragen bijdrage ook voor het jaar 2002 niet te
verhogen. Als richtgetal willen wij aan u meegeven een bedrag van € 22,50 / ƒ 50,00 per persoon.
Graag verzoeken wij u dit bedrag voor het eind
van het jaar te willen overmaken op bankrekening
nr. 4493.93.879 van de Stichting Familiearchief
Cleveringa te Harlingen, o.v.v. bijdrage 2002.
Voor degenen die hun bijdrage nog niet hebben
betaald over het jaar 2001, kunnen dit uiteraard
alsnog doen op hetzelfde bankrekeningnummer
(voor 2001: € 22,50 / ƒ 50,00), o.v.v. bijdrage
2001.
Wij willen u alvast hartelijk dank zeggen voor uw
storting(en).

Dien Barendsen-Cleveringa
Prins Bernhardlaan 8
2341 KK Oegstgeest
tel. 071 – 517 53 74
Otto Vos
Platteweg 67
2811 HR Reeuwijk
tel. 0182 – 51 24 16
Enno Steenhuis Geertsema
Burg. Padmosweg 108
3648 BK Wilnis
tel. 0297 - 28 45 45

Als u vragen heeft over de bijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester:
Gilbert Cleveringa, Bonifatiusplein 2 8911 JT
Leeuwarden tel. 058 – 213 68 87 email: cleveringa@rederij-doeksen.nl

voorzitter: Piet Cleveringa
Alexander Gogelweg 31
2517 JE ’s-Gravenhage
tel. 070 – 365 04 07

Geboortehuis van onze secretaris te Kantens

Kopij
Als u iets wilt vermelden in de volgende Nieuwsbrief, nodigen wij er daartoe graag uit. U kunt kopij inzenden naar het secretariaat: Nedereindseweg 223, 3438 AC Nieuwegein of email:
h.cleveringa@planet.nl
Voor het volgende nummer (voorjaar 2002) kan
dit tot uiterlijk 1 maart 2002.

secretaris: Heino Cleveringa
Nedereindseweg 223
3438 AC Nieuwegein
tel. 030 – 603 14 03
Colofon
penningm.: Gilbert Cleveringa
Bonifatiusplein 2
8911 JT Leeuwarden
tel.058 – 213 68 87
archivaris: Hiltje ten Kate- Cleveringa
Nachtegaallaan 4
2566 JL 's- Gravenhage
tel. 070 – 364 22 48

Stichting Familiearchief Cleveringa
4 e jaargang

We zijn verheugd u nummer 7 van de Nieuwsbrief hierbij te kunnen aanbieden. Het is dit
keer een kort nummer, waarin we enkele praktische zaken onder de aandacht brengen. Onze voorzitter heeft daarnaast wederom een interessant artikel geschreven, dit keer over de
Nicolaïkerk te Appingedam.
Verder nog een bekend artikel over familielid
Prof. Dr. R.P. Cleveringa , die destijds als
hoogleraar verbonden was aan de Universiteit
van Leiden.

De Nicolaïkerk in Appingedam

Informatie
Het secretariaat stelt het op prijs als u mutaties in
uw gezinssituatie wilt melden. Geboorten, huwelijken, sterfgevallen, verhuizingen of andere wijzigingen willen we graag archiveren voor het nageslacht.
In deze rubriek verstrekken we u nogmaals de
namen en adressen van de bestuursleden. U
kunt ze, indien u dat wilt, altijd schrijven of bellen
aangaande familieaangelegenheden.

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief nummer 7 / oktober 2001

In het centrum van Appingedam staat de Nicolaïkerk. In het jaar 2000 hebben we de kerk vluchtig
bezocht tijdens de Familiedag. Omdat deze kerk
in de geschiedenis van onze familie een belangrijke rol heeft gespeeld nemen we onderstaand
artikel deze keer op in de Nieuwsbrief.
De Nicolaïkerk is voor de familie Cleveringa om
meerdere redenen interessant.
1. Grafzerken
Om te beginnen zijn er enige voorouders begraven. De eerste was Bronno Fredericus Cleveringa (1734 – 1810). Op de grafzerk met zijn naam
staat geschreven: "Oud Borgemeester der Stad
Appingedam - stierf den 22 januari 1810 - oud 76
jaren" met daaronder de tekst:
"Houd tans vrij mijn stof op Aarde
Bij het stof dat gij bedekt
Eens herrijs ik weer in waarde
Door Gods Almagt opgewekt"
Gestoelte voor de Eedgenoten

uitgave: Stichting Familiearchief Cleveringa
teksten: Piet Cleveringa / Heino Cleveringa
lay-out: Rudo Cleveringa
redactie: Nedereindseweg 223
3438 AC Nieuwegein
telefoon: 030 – 603 14 03
fax:
030 – 662 15 46
e-mail:
h.cleveringa@planet.nl

nummer 7

oktober 2001

Er zijn geen aanwijzingen dat zijn vrouw Johanna
Quintina Pabus, die op 13 oktober 1812 is gestorven, ook in dit graf ter ruste is gelegd.
De andere zerk is van Mr. Rudolph Pabus Cleveringa en zijn vrouw Cornelia Ebels met de volgende tekst:
"Ter nagedachtenis van de Weledelen Gestrengen Heer mr. Rudolph Pabus Cleveringa, in leven bourgemeester der Stad
en gemeente Appingedam, geboren 24 october 1763, overleden den 20 mei 1818,
en van deszelfs echtegenoote Vrouwe
Cornelia Ebels, geboren 15 juni 1771,
overleden 10 september 1826"
De ouders van Cornelia Ebels, Rudolf Ebels en
Aafjen Stenhuis en haar grootouders Enno Ebels
en Cornelia Stenhuis, zijn eveneens in deze kerk
begraven.
2. Kerkvoogden
Een aantal Cleveringa's is kerkvoogd van de Nicolaïkerk geweest. Dat was allereerst Bronno
Freerks Cleveringa (ca. 1658 – ca. 1720), onze
voorlopige stamvader. Hij was van 1708 tot 1716
bouwmeester van de stad en werd in 1694 en
1698 telkens voor 4 jaar gekozen als kerkvoogd.
Johannes Quintinus Cleveringa, zoon van het
echtpaar Cleveringa-Ebels, heeft eveneens deze
functie bekleed. Dat blijkt uit een plakkaat dat op
de toren van de kerk is aangebracht en waarop
te lezen staat: "In en op de plaats van den bouvalligen tot den grond gesloopten Nikolaïtoren is
deze op grootendeels nieuwe grondzuilen gebouwd in het jaar MDCCCXXXV door de zorg der
kerkvoogden van de hervormde Gemeente te
Appingedam: W.W.Dijk, voorz., S.E. Houwerzijl,
J.Q.Cleveringa, H.J. Bebingh, admin., mr. H.
Hessonius Wichers, secret."
Ook de oudste zoon van Johannes Quintinus
Cleveringa en Henriëtte Paulina van Swinderen,
mr. Rudolph Pabus Cleveringa Jzn, die secretaris/ontvanger was van het Zijlvest der Drie Delfzijlen en later tot kantonrechter werd benoemd,
was nauw bij het kerkelijk leven betrokken. Zo

zitplaatsen bevat, heeft een achterstuk met de
wapens van de families Ebels en Stenhuis.
Deze bank bracht Cornelia Ebels, dochter en
enige erfgename van Rudolf Ebels en Aafjen
Stenhuis, samen met het Blauwe Huis mee bij
haar huwelijk met mr. Rudolph Pabus Cleveringa
op 18 juni 1789 en is dus zo
in de familie gekomen. Bij
de scheiding en deling van
de nalatenschappen van het
echtpaar Cleveringa-Ebels
3. Meubilair
wordt het herengestoelte
Ook het meubilair in de kerk
toegewezen aan Johannes
biedt een aantal aanQuintinus Cleveringa, die
knopingspunten. Daar beook het Blauwe Huis erfde.
vindt zich nog steeds het
Daarbij wordt tevens vastimposante, uit twee vergelegd dat de bank in de
diepingen bestaande gekerk voortaan zal behoren
stoelte, dat bestemd was
bij degene die het Blauwe
voor de zogenaamde EedHuis bezit.
genoten, die tezamen het
De oudste zoon van Johanbestuur van de stad vormnes Quintinus Cleveringa en
den – de burgemeesters, de
De Herenbank van Rudolf Ebels en Aafjen Stenhuis
Henriëtte Paulina van Swinbouwmeesters, de kerkderen, mr. Rudolph Pabus
voogden, de armenvoogden
Cleveringa Jzn, de kantonrechter en getrouwd
(later gastvoogden), de kleeftmeesters, de schutmet Margaretha Jacoba Mees, erfde op zijn beurt
tenrigters en de secretaris. Het gestoelte bevindt
het Blauwe huis met de bank in de kerk. Zij hebzich tegenover de kansel van de predikant, maar
ben er echter nooit gewoond, maar zijn blijven
is net iets hoger. In dit gestoelte hebben dus bijwonen in het huis aan de Solwerderstraat, thans
voorbeeld ook gezeten Bronno Freerks Cleverinnr. 29, dat zij in 1854 hadden gekocht. Hun oudga als bouwmeester en de Cleveringa's die als
ste zoon mr. Petrus Cleveringa, die vervolgens
burgemeester hebben gefungeerd.
het Blauwe huis kreeg toebedeeld, was notaris
De predikanten hadden een eigen bank, die de
geworden, eerst in Leek en daarna in Groningen
kerk ook nog steeds siert. Hoewel er geen Cleen had geen behoefte aan dit huis. Hij verkocht
veringa's als dominee in Appingedam hebben
het in 1896 aan en inwoner van Appingedam echgestaan, mag in dit verband wel de naam worden
ter zonder de omringende landerijen. Aangenogenoemd van ds. Mattheus Hefting, die de meesmen moet worden dat hij toen de bank aan de
te kinderen van het echtpaar Cleveringa-Mees in
kerk heeft gelaten en dat deze bank daarom nu
deze kerk heeft gedoopt.
nog steeds in de kerk aanwezig is.
Ergens los in de kerk staat nog een z.g. Herenbank die volgens de koster voorzover hem be4. De regenbak
kend , oorspronkelijk van Enno Ebels en Cornelia
Tenslotte nog het fenomeen van de Regenbak.
Stenhuis zou zijn geweest. Daarover heb ik echUit de annalen blijkt dat in 1859 op het beplante
ter mijn twijfels geuit, omdat mij uit twee oude ackerkhof bij de Nicolaïkerk een regenbak werd geten is gebleken dat deze bank afkomstig moet
installeerd met dakgoten, afvoerpijpen en anzijn geweest van Rudolf Ebels en Aafjen Stennexen ten behoeve van de verswatervoorziening
huis.
in de kom van de gemeente. De burgers konden
Uit een acte van 2 mei 1763 blijkt n.l. dat dit
daar tegen een geringe vergoeding vers regenechtpaar toen een bank heeft overgenomen van
water halen. De kosten van de installatie worden
wijlen burgemeester Geert Wolters Smit met zes
betaald uit de financiële bijdragen van de initiazitplaatsen.
tiefnemers, die daarvoor aandelen kregen ad.
Tien jaar later gaven Rudolf Ebels en Aafjen
100 gulden het stuk, terwijl de kosten van het onStenhuis deze bank terug aan de kerk en kreeg
derhoud werden bestreden met de vergoeding
daarvoor in de plaats bij acte van 13 februari
die de gebruikers betaalden. Een en ander werd
1773 toestemming om in het middenpad van de
vastgelegd in een reglement over het beheer en
kerk voor de deuren van het koor "een eigen behet gebruik, gedateerd 23augustus 1859 en onslotene bank te laten timmeren voor hen en hundertekend door de initiatiefnemers, onder wie mr.
ne nakomelingen". Van deze situatie hangt in de
R.P.Cleveringa Jzn, de kantonrechter, dr.
kerk nog een afbeelding.
R.P.Cleveringa, de notaris, ieder met twee aanWaarschijnlijk is deze verwarring ontstaan omdat
delen.
het in beide gevallen gaat om een echtpaar
Ebels-Stenhuis. De bank die twee rijen met 3 of 4
was hij een tijdlang armenverzorger. In 1874
deed hij zijn intrede als kerkvoogd, waarschijnlijk
in de plaats van zijn oom mr. Albertus Muntinghe
Cleveringa, notaris te Appingedam, die in 1874
was gestorven. Mr. Rudolph Pabus Cleveringa jr.
is kerkvoogd gebleven tot zijn overlijden in 1890.
In zijn laatste levensjaar
fungeerde hij nog als president-kerkvoogd.

In 1885 hebben de toenmalige bezitters van de
aandelen deze aan de Diaconie van de hervormde gemeente Geschonken, onder voorwaarde dat de Regenbak zou blijven worden gebruikt
ten behoeve van de inwoners in de kom van de
gemeente. Het daartoe in december 1884 opgemaakte protocol werd - voor wat de Cleveringa's
betreft - ondertekend door mr. R.P.Cleveringa
Jzn, oud kantonrechter, dr. R.P.Cleveringa Rzn,
de medicus en mr. R.P.Cleveringa Azn, ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht te Assen, die de aandelen van zijn vader
mr. Albertus Muntinghe Cleveringa, de notaris,
had geërfd.
Piet Cleveringa

Rede van prof. Cleveringa leidde tot
wilde studentenstaking
Op 2 april 1894 werd te Appingedam geboren
Rudolph Pabus Cleveringa, waarnaar het Professor Cleveringaplein is genoemd. Hij werd rechter
o.a. in Alkmaar en later hoogleraar handelsrecht
en burgerlijk procesrecht aan de universiteit van
Leiden. In 1940 was hij Deken van de juridische
faculteit. In november van dat jaar ontvingen alle
joodse medewerkers aan de Nederlandse universiteiten de mededeling dat zij met onmiddellijke
ingang ontheven waren van hun functies. Geen
onverwachtse klap; al een paar dagen was bekend dat dit zou gebeuren.
Het protest was dan ook niet onvoorbereid. Dinsdagochtend 26 november dromden studenten
samen bij het academiegebouw. Vooral het ontslag van de vermaarde prof.mr. E.M. Meijers
maakte indruk. Het gonsde dat prof. Cleveringa
tegen de Duitse maatregel zou protesteren. Tegen tien uur stroomde het Groot Auditorium vol.
Hoogleraren die elders in het gebouw college gaven kwamen ook met hun studenten.
Verwacht werd dat prof. Cleveringa iets zou zeggen dat niet alleen maar van wetenschappelijke
aard was. Het feit dat hij sprak als decaan van de
faculteit op het uur dat Meijers college had zullen
geven, gaf Cleveringa's woorden bij voorbaat het
karakter van een officieel protest. Cleveringa las
Meijer's ontslagbrief voor en gaf uiting aan de
smartelijke en wrange gevoelens die het bericht
bij hem en zijn ambtgenoten had opgeroepen. Hij
vervolgde met een uitgebreide lofrede op de wetenschappelijke kwaliteit van Meijers. Aan het
slot karakteriseerde hij, wijzend op art. 43 van
het Landoorlogreglement, de Duitse maatregel
als onrechtvaardig. De bomvolle zaal gaf een
donderend applaus, iemand zette het Wilhelmus
in. De rechtenstudenten gingen over tot een demonstratieve staking, waarbij de medische studenten zich aansloten. De volgende dag werd de
universiteit gesloten en Cleveringa gearresteerd.

Hij heeft in 1940-1941 gevangen gezeten en
werd in 1944 opnieuw gevangen gezet.
De tekst van de rede werd overgetikt en gestencild en heel snel door het hele land verspreid.
(tekst gedeeltelijk uit een eerder gepubliceerd artikel)

Terugblik Familiedag 2001
De familiedag op zaterdag 19 mei j.l. was een
groot succes, dat zeker niet op de laatste plaats
kwam door het prachtige weer. De keuze om dit
keer enkele wierden te bezoeken werd door velen gewaardeerd. De tocht ging naar Garnwerd
waar we de lunch gebruikten bij café Hammingh
en verder naar Ezinge waar we de kerk en het
museum "Wierdenland" bezochten. Onderweg
naar Garnwerd stapten we even uit bij het kleinste wierdedorp Oostum.
Na het bezoek aan Ezinge, gingen we nog naar
Saaksum en Niehove, waar we een uitgebreide
rondleiding kregen en later een heerlijke verfrissing nuttigden bij het ene café dat het dorp rijk is.
Door het mooie
weer konden
we zelfs buiten
op het terras
zitten onder
een broedende
duif, die zijn
nest had gebouwd op een
oude lantaarnpaal.
Kerkje Oostum

We zijn blij met het groeiende aantal deelnemers
waaronder een aantal jongere familieleden.

Familiedag 2002
Ook in het komende jaar gaan we weer een familiedag organiseren. Op grond van de enquêteresultaten besloot het bestuur in het vervolg telkens een excursie te plannen naar het Groningerland. Voor 2002 wordt gedacht om enkele projecten te gaan bezichtigen in het noordoosten
van de provincie met een bezoek aan o.a. Wirdum en Spijk
De datum voor de familiedag: 1 juni 2002
Houd deze dag dus vrij in uw agenda! Het definitieve programma wordt in de volgende Nieuwsbrief gepresenteerd.
Wel is door het bestuur besloten om de kosten
per persoon iets te verhogen, om geen aanslag
behoeven te doen op de kas; de kosten voor
2002 zullen € 20,- bedragen.

