NIEUWSBRIEF
STICHTING FAMI LI EI;CHIE F CLEVERINGA

Met veel plezier kwam dit eerste
nunimertot standen wij wensen
u dan ook veelleesplezier,,..

In dezenieuwsbrievenzullen oP
regehratigebasisde achtergrondenvan de diversetakken
van onzefamilie worden belicht.
tijd zal echter
De tegenwoordige
worden;
denk
ook niet vergeten
hierbijaanmededelingenvan
aard,
huishoudelijke
toekomstigeactiviteitenen
de verslagenvan de
bijvoorbeeld
familiedagen.Tevenszult u van
de handvan de penningmeester
standvan zaken
de financiële
kunnenvernemen.

werd geborenop 24 oktober
1763te Farsumalszoon van
Bronno FredericusCleveringa
en JohamaQuintinaPabus.Hij
studeerderechtenaan de
Hogeschoolte Groningenen
promoveerde
aldaarin 1788tot
doctorin de beiderechten.Op
I 8 juni 1789huwdehij
Cornelia Ebels.die op I 5 juni
1771te Tjamsweerwas
geboren,als dochter van
Rudolph Ebels en Aalen
Stenhuis.In het archiefvan de
Alberdaheerd(Rijksarchiefte
Groningen)bevindt zich de tekst
van de redevoering
die bij dit
huwelijkwerd gehouden.

HeèI Vsi t' Wii d4tn,,:.;'.,,,
;
Natuurlijk zijn verhalen,
wetenswaardigheden
anekdotes,
vanuw kant altijd meerdan
welkom.
Schroornniet om in de pen te
klimmen ! Uw familie zal u
zijn .......
dankbaar

RudolphPabusbegonzijn

loopbaan
alsgeconstitueerd
rechterin Loppersum
en
Wirdum.Hij compareerde
als
eigenerfde
tenLanddage.Eerst
op grondvaneen
beklemrechterlijke
eigendom
't
onder Zandt,laterwegenshet
huisFroma.Dit hadhij in 1791
vanWigboldGerhardAndringa
voorf 17.700gekochtmet
'singels,hoven,5 grazenbij de
plaatsen46 losselanden'.

Zodoende werd hij Heer van
Wirdum.

heerlijkheden
en gerechtigheden
aanverbonden.terwijl hij door
zijn vrouw ook eldersvele
verwierl Zo was hij ook
Overste Volmacht van het
Zijlvest der drie Delfzijlen
voor de WirdummerSchepperij.
In 1808werd hij door Zijne
Majesteit den Koning van
Holland benoemdtot lid van het
gemeentebestuur
van
Appingedamsamenmet B.
Knijpinga, Simon Ennes,J.W.
van der Leij, W.W. Dijk en S.
Houwerzijl als seketaris.
Onder Napoleon was hij maire
en later burgemeester.

' ' ,',',',,,,
Dagboik,,,',,,,;"'.,
RudolphPabusCleveringa
heeft
eendagboeknagelaten,
waarvan
hetorigineelzichbevindtin het
gewestelijk
Historisch
Museum
te Appingedam.
In hetdagboek
beschrijfthij de moeilijkheden
diehij alsmaireheeftgehadmet
deFranse
bezetters
tijdensde
van
laatste
fase hunverblijfin
Delfzijl.Tengevolge
vande
nadering
vandeRussische
kozakken
moesten
zij zich
( november
terugtrekken
1813
tot meil8l4)

woondein de Fransetijd in het
zgn. 'BlauweHuis' aanhet
Trekpad(thansFivelkadel0)
langshet Damsterdiep.
Deze
woningwas hun nagelatendoor
de oudersvan CorneliaEbels,
dieresp.op 8 april 1781en 23
augustusi 782 kwamente
overlijden.In dit huis zijn al hun
kinderengeboren(behalvede
driejong overledenzoons)te
weten; achtzoonsen een
dochter.

Overigensis het 'Blauwe Huis'
in het bezitvan de familie
Cleveringa
gebleven,totdat het
in 1896doorde toenmalige
eigenaar,
Mr. PetrusCleveringa,
notariste Groningen,werd
verkocht.

In 18l
't
onder Zandt eigendomvan
Mr. R.P. Cleveringaen Cornelia
Ebels.Deze heerdwas in 1707
door Willem Alberda verkocht
aanRoelof SjabbesStenhuisen
diens vrouw Aa{e Harms. Hun
kleindochter,Aa{en Stenhuis,
gehuwdmet RudolphEbels,
droegna de dood van haarman
in 1781,de heerdoveraandiens
broerJanEbelsen zijn vrouw
Anna Cleveringa.
Bij de acte van verkoopen
overdrachtdoor de erfgenamen
van Anna Cleveringa,weduwe
van Jan Ebels, verkrijgen
RudolphPabusCleveringaen
CorneliaEbelsvoor de somvan
f I 6.000,-de eigendomvan:
'2/3
d,eelin eenbehuizingen
schuur(Alberdaheerd)
onder't
Zandten Leermens,
alsmede
de
oudeplaatsaanhet cingel,de
grafstedenen de bankenin de
kerk van 't Zandt en van
Leermensen tevens213part van
de vastebeklemmingvan 140
grazenland onder 't Zandt,
Leermens,Hellum,Godlinzeen
Tjamweermet eenjaarlijkse
vastehuurvan f475,-

voorHendrikWillemHoving.
-mei
notariste Appingedam
op t
I 8I 1, bevindtzichin hetArchief
vande Alberdaheerd,
evenals
de
oorspronkelijke
actevan3
maart1707,waarbijWillem
AlberdavanDijksterhuis
de
heerdverkochtaanRoelof
SjabbesStenhuisenzijn vrouw
AaneHarms.In datzellde
archiefisook eeninventaris
te
vinden(novernber
1826)vande
goederen
om enin de
Aiberdaheerd
toende heerdbij

actevan scheidingen delingvan
de nalatenschap
van R.P.
Cleveringaen CorneliaEbels(l
mei 1827)werd toegedeeldaan
hun zoon Enno Ebels
Cleveringa.
RudolphPabusCleveringawas
behalvebestuurderook
fabrikant. Ir. Richard Paping
vermeldt in zijn proefschrift (in
boekvormonderde titel "Voor
eenhandvolstuivers")dat,
m.u.v. steenfabrieken,
en rond
het middenvan de l9' eeuwde
scheepswerven,
van een
grootschaligeinzetvan
loonarbeiders,
geensprakewas.
Toch waren er wel industriëlen,
die molensoffabriekjesbezaten
en het feitelijke werk aan de
knechtenoverlieten.

In het boek'Vissenrond de
Floem" van drs. A. Hoft, is te
lezendat Willem Dijk en Jant;e
Huisinga,IJsbrantHuisingaen
Geertruidavan der Booghen,
JanWoldringhen Ailke Jansop
8 mei 1794de oliemolen"De
Duivevlucht"verkochtenaan
Bronno FredericusCleveringa
en JohannaQuintinaPabusvoor
de enehelft en voor de andere
helft aanRudolphPabus
Cleveringaen CorneliaEbels

Leerberciderie
.l
In 1805kochtR.P.sarnen
met
zijn vader,Bronno Fredericus,
vanOkke Jacobsvoor f 985,eenschuurmet paardenmolen,
zijndeeen 'leerbereiderie'
in de
Moeshornte Appingedammet
de beklemmingvan het heem.
De GroningscheCourantvan 29
juni l8l0 maaktbekenddat R.P.
Clevèringa,samenmet N4r.
H.W. Hoving, van de Erven
CornelisDerks en Cie. een
zoutkeet aande zgn.
Blankenstein
aande Delf
(Damsterdiep)
te Appingedam
gekocht.
had
Onderde naam
FirmaHoving & Cleveringa
$,erddezevoortgezet.Er was
f 24.000,-voor betaald.Op 6
september
1814werd de
zoutkeetweer geveild.De
Groningsche
Courantvan 28
mei 1826annonceertde
verkoopvan de oliemolenin de
N{oeshorn.

Iktje CornelisHoekzema
(weduwevan H. Stenlruis),
Jan
Ebelsen Anna Cleveringa,
RudolphPabusCleveringaen
CorneliaEbelsover aanBronno
Fredericus
en JohannaQuintina
Pabus,de behuizingaande
Solrverderstraat
kohiernr.8 met
'hofen
zeepsiederij
ten noorden

van de Solwerderstraat,
bevoorrechtmet eenEdele
Heerd en met vrije opslagaan
de Delf
Op 8 mei verpachttenAnna
Cleveringaen haarzoon Enno
Ebelssamenmet RudolphPabus
Cleveringaen CorneliaEbels
aanJan Sissinghen Geertruida
Tonkens'de behuizingaande
Solwerderstraat
kohiernr.8
(later 29) met hof daarachter,
het pakhuisdaar
tegenoverstaand
met vrije
openplaatsen mandeligeopslag
aan de Delf, zijndeeenEdele
Heerd.
Beideactenzijn interessant
i.v.m.hetfeit dat ledenvande
familieCleveringain de 19"
eeuw,te wetendr. Rudolph
EbelsCleveringaen mr. R.P.
Cleveringa,kantonrechter,
in
dezehuizenhebbengewoond.

RudolphPabusCleveringa
kwam op 20 mei 1818te
overlijden.Zijn vrourvbleefin
het 'Blauwe Huis' wonentot
haardood op l9 september
1826.Het echtpaarligt
begravenin de Nicolaikerk,
waar ook de gravenvan zijn en
haarouderste vindenzijn.
In de actevan scheidingen
delingvan de nalatenschap
kreegde oudstezoon,Rudolph
Ebels,de Fromaborg.Johannes
'Blauwe
Quintinuskreeghet
Huis' en zoalsreedseerder
gememoreerd,verkreegEnno
Ebelsde Alberdaheerd.
Alle drie
met de bijbehorende
landerijen.
P. Cleveringa

Zaterdag26 oktoberwordt
alweerde 3' familiedag
georganiseerd.
De locatiezal
centraalen voor eenieder
bereikbaarzijn. Per spoorofmet
de auto. De leukeen
interessante
inwlling r,an deze
dag zullenwij u tijdig laten
weten,zodatwij eengrote en
enthousiaste
deelname
kunnen
verwachten.

Hoewel wij beseffendat het
inr,ullenvan de persoonsformuliereneengecompliceerd
karwei kan zijn, verzoekenuij u
toch dringendzoveelmogelijk
gegevensin te wllen. Deze
gegevenszijn, zoalsu rveliicht
begrijpt,van belangom eenzo
duidelijkmogelijkbeeldvan de
familiete krijgen.

Hoe meerfamilieleden,
oud en
jong, de familiestichting
daadwerkelijkeenwarm hart
toedragen,hoe completerhet
b e e l d. . . . . .

Adndnistratie

Helaaskunnenwij geenlepeltjes
in het vooruitzichtstellenvoor
'elk nieuwaangebracht
(familie)lid'.Wel ons
en onzedank !
enthousiasme

' cwers....

Uit de voorgaande
'levensbeschri.jving'
blijkt dat de
larnilieCleveringa
allesbehalve
amlastigwas.
Helaasis onzestichting-mede
in het
door uw enthousiasme
levengeroependatwel......
zoalsblijkt uit de cijfers.
Wij doendanook eendringend
beroepop urv familiezinom ons
te steunenin het kunnen
nnrnlnnian

ven ant ivitaitpn

betreffende
het lamiliearchief

.Irrnovember1993warennog
ruirn40 ledenvan de farniliedie
.i toezegdenheilte zienin de
stichtingen bereidwarenom bij
te dragenIn 1995warendat er
nog 20, nu zijn het er slechts8.

Wat is er gebeurd? Een
catastrofe? Een epidemie?
Geen overboekingsformulieren
meer? Totaleuitdrogingvan
inkt ?

Na de adninistrtrtie ingedoken
te xijn bleek dat de totale
opbrangst van lonaties 1996
slechísf 315,=bedraagt Dit
bedragfe) werd door de eerder
genoemde I fanilieleden
opgebrachL
:
Aan beT,ittingen
lrceft de
Stichting het bankboek met
een saldo vtnf 1.057,=
Voorís (ttog) geen scltulden.
U begrijpt dat zo'n klein
bedrag niet voldoenrleis on de
stichting te kunnen laten
voortbestaat KosterTt'an
onderx,oek,p orti, fandl iedagen
en orc Ii eJbelrcer druk ken
ïr'aar op het saldo.....

0m de stichting te laten
voortbestaanzijn donatiesnu
van levensbelang
,..

Koríom; een ,roodkreet!

te
Om het u gemakkelijker
makenverzoekenwij u uw bank
te machtigenvoor om uw
jaarlijksebijdragevan f 50,:
af te schrijven.
automatisch

Machtig uw bank ont
laarlijks een bedrag votl
.f 50,: (ondervermelding
van M bijdrage) over te
boekennaar bankrekeniní,-

Zo kan urv donatienietmeer
vergetenwordenen kan de
blijven
stichtinghaaractiviteiten
uitvoeren.

nutllnler:

