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eeniederspontaan
metelkaaren werden
familiewetens-waardigheden
uitgewisseld.
Amersfoort,
zaterdag26 oktober1996hield
de Stichting
Familiearchief
Cleveringa
haar
tweedefamiliedag
sindsde oprichting
van
de stichting.Dezekeerwas,vanwegede
centrale
ligging,gekozenvoorde locatie
Amersfoort.
Perspoorof autoarriveerden
de farnilieleden
op industrietei'rein
De Hoef,
alwaarin de kantinevan IDGde koffie
wachtte.HeerPiet,voorzittervan de
stichting,
tradop als gastheer
voorhet
gezelschap
van circa30 personen.
Op dezewijzehad een stukjejournalistieke
verslaglegging
in de Amersfoortse
Courant
kunnenverschijnen.
Voorde localekrantis
zo'nsfeerverslag
nietechtinteressant.
Voor
onzeuitgavenatuurlijk
wel.Maardanop
eenmeerbetrokken
manierbeschreven:

Heer Pietnamhetwoorden
las op verzoekde acte voor van een
aankoopdoor de familiyin 1763van een
'bovenste
bank met wel zes zitplaatsen'in
de kerk van Appingedam.De origineletekst
vindt u elders in deze Nieuwsbrief.
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Leuk washetom zaterdagde 26"oktober
zoveelfamilieleden
op alweerde derde
familiedag
te mogenbegroeten.Weetu
nog;de eerstevondplaatsin Zwolle,de
tweede.
in Groningen
en de derdenu in
Amersfoort.
Wellichtdoordatde gekozen
locatiecentraalligt (en natuurlijkhet
weerzien),hielperaanmeedat zo'ndertig
personen
en masseenthousiast
naarDe
Hoeftrokken.Na de informeleontvangstmet
koffieen (geenzelígebakken)
koekjes,sprak
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Na dezemonoloog,
stondeen
verluchtigd
metwat lachsalvo's,
gecombineerde
lunchklaarvergezelddoor
je van
een(paar)drankje(s).
Aangezien
luisterentreken dorstkrijgt,vondde lunch
gretigaftrek.
In eengezelligeen informelesfeerwerden
genuttigd.
de spijzen
Menkreegheter
Niet
in
de
warmvan.
laatstêplaatsdoordat
de airconditioning
hethelaaslietafwetenen
er alduséénvoorééntruienen jasjesover
de leuningen
werdengedrapeerd.
Ookdit
werktesfeerverhogenden bloeddruk
veflaqeno.

Hierkwamgoedtot rechtdat wij inderdaad
welfamilievanelkaarmoetenzijn,wantde
'bierhormonen'
warenbijeen iedergoed
ontwikkeld.
Dustocheen kwestÍevan
erfelijkheid
?
Helaasdiendenwe onsaanhetschemate
houdenen werdenop tijddooide busweer
opgehaald.
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Diuurr" kopjeskoffiebesloten

een hele gezelligedag, die zekerweer in
1997voor herhalingvatbaaris.

Op netprogramma
stondeen(summiere)
geplanned.Met een busje
stadswandeling
en/oftaxi werd de family vervoerdnaar de
binnenstadvan Amersfoort.Helaashad ik
als 'reisleidster'verzuimdmij in te leven in
de historievan de stad en gaf dus keurig
nietszeggende
uitlegbij de diversepanden
en waterpartijen.
Maar het hoge culturele
niveauder overigefamilieleden
maaktedit
gemisgelukkigruimschoots
goed.Van een
aantalledennamenwe -wegenshun
verplichtingen
elders-afscheid(en ik hoop
oprechtdat dit niet uit schaamtevoor de
onwetendheid
van de 'reisleidster'
was)

De
De tochthadals uiteindelijk
doel....de
enigebrouwerij
die Amersfoortrijkis;
namelijk
De DrieRingen.Eenkleine
zelÍstandige
en onaÍhankelijke
brouwerij,
waarop helderewíjzewerduitgelegdhoe
het bierbrouwen
op ambachtelijke
wijze
gaat.Datookhierluisterendorstigmaakt,
bleekna afloooaande bar....

De archivaris
en voorzitter
makenzichnu tochwel ernstígzorgenover
de tragetoezending
vanfamilieformulieren.
Natuurlijk
hebbenwij begripvoorhetfeitdat
dezepersoonsformulieren
bij u geeneerste
prioriteit
hebben.

Echter,dezegegevens
zijnjuistvan
belangom eenzo heldermogelijk
beeldvande familiete krijgen.
Benuteen deel(tje)van uw Kerstvakantie
en
goed
vul zo
mogelijkuw formulierin ....
De archivarís
zal u zeerdankbaarziinl

Weetu overigenswie u eveneensdankbaar
zalzijn......jawel;onzepenningmeester!
Vriendelijk
verzoekom uw (vrijwíllige)
bijdragevoor '1997 van f 50,=overte
DOeKenop:

bankrekening
nr. 44 93 93 879
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Stichtíng
Familiearchíef
Cleveringa

Danvolgtnu, zoals beloofd,de volledige
tekstvan

Bil
actevan2 mei
""n
1763(hetorigineel
komtin het
familiearchief)
hebbenRudolphEbels,
toentertijd
eenvan de vier burgemeesters
vanAppingedam,
en zijn vrouwAafie
Stenhuis(de schoon/ouders
van Mr
Rudolph
PabusCleveringa
en Cornelia
Ebels)gekochtvan de vier erÍgenamen
van
wijlende oud burgemeester
Geert
Wolters
Smit'de bovenstebank,bestaandein ses
siiplaatsen
in het gestoelteten noordenvan
hetmiddelpat
voorhet choorin de
Appingadamster
Kerke(Nicolaikerk)
voorde
sommavantweehonderd
en drieênveertio
guldens.'
Carolische
Tienjarenlater-bijactevan 12 februari
1773-leverlhetzelfdeechtpaarde bank
weerin en verkrijgtdaarvoorin de plaats;

het rechteeneigenbankin de kerkte laten
maken.Dezetweedeacteluidtals volgt:
'Arentïonkens,Jan
CarelBaronvan der
Borchen HendrikAlstorphius,
burgemeester
derstadAppingedam,
certificeren
doordezen,dat in persoonvoor
onszijngecomparêert;
onsencollegade
heerRudolphEbelsen mejuffrouw
Aafen
Stenhuis,
egtelieden,
ter eenerbenevens
monsieur
Johannes
Smit,HodtEverhardi
Deddens,
HamesElingen Gerrijth
Hovingh,
in qualiteit
alskerkvoogden
alhier
(ingevolge
authorisatie
vande gesamenlijke
colfatorenalhierte steedein dalo den22
april1772verleend)
ter anderesijde,de
welkebezindenen verklaarden
in steede
vasteverurisseling
ingegaante hebbenin
manieren
alsvolgt:
Als dat de eerstecomparanten
aan de
tweedecomparanten
in haarqualiteit
afstaanen overdragen
HareWelEd'sBanke
alhierin de Kerke,ten noordenhet
middelpat
de agterste
bankaanhetchoor,
waartegens
de tweedecomparanten
aan de
eerstecomparanten
permitteren
om twee
Nieuwebeslootene
Bankenin hetmiddelpat
voorde deurenvan het choorin de Kerke
alhierte moogenlatenmakkennaarhaar
WelEd'sgenoegen
en ten allentÍjdenin
eigendoom
te behouden
voorhaaren ziinen
WelEd'ssuccessoren,
mits:
v o l g tu h e tn o g. . . . . . . . . . ?
Aan welkecriteria-denktu- dientdeze
kerkbank
te voldoen....
Leesverderop de volgendebladzijde..
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Na voorgaandnotarieeltaalgebruik
stappen
we
snel
weer
overop het hedendaagse
......
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Dat de deurenvan 't chooropengedaan
konnenwordenen diaconendeszondags
bij de selveaan beidesijdenlangsgaan
konnénen de geheelebankbijgelegenheid
zal konnenworden
van eenebegravenisse
verset.
aan in
En nemende tweedecomparanten
qualiteit
aan
de
eerste
comparanten
haar
toe te gevende sommavan vijftig
guldens,
de
welkepenningen
Carolische
eerstecomparanten
bekendenontÍangente
hebbenen dedenhiervoordoordezen
quiterenzondereenigeverderereserye.
Eindelijkverklaarden
de wederzijdsche
comparanten
elkander
hetbovengemelde
ten allentijdenvrijbeleeveren,
wagtenen
verbinden
de eerste
waaren.Tendieneinde
comparanten
allehaare-geene
exemptiegoederenen de twêedecomparanten
in
geene
alleKerke-goederenhaarqualiteit
vanalie
uiigesoncjerionderrenunciaiie
exeptiendessenseenigsintscontrariërende
benevensderselverouralerealeexecutie
onderweroende
in oircondederwaarheiden
vestenisse
deeseshebbenwij,
Borgemeesteren
opgemeld
op verclaering
vanweederzijdse
deesenmet
comparanten
OnzenStadszegel
en naamsonderschrijvingen
vanEenOnserbevestigt.

Mocht u ideeënof suggesties
hebbenvoor
gezellige
de invulling
vandeze
dag,het
bestuurstaatopenvooraanvullingen
..
Schroom
nieten geefuw suggestie
doorvia
het redactieadres:
Henegouwen
1B
o 033 4950959
Overigens
zijnnatuurlijkdiverse
wetenswaardigheden
van uw kantaltijd
welkombij de redactievoor eventuele
vermelding
in onsvolgendnummer.
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bestuursledenu een biizonder
Cre;qtíef
. í evendig
E nergiek
'/" reeozaam

Gedaanin Appingedam,
den12february
1773|d.105
geprothocolleerd
in 't Kerkegoek
den 13
february1773,H.Alstorphius,
"
Borgemeester
PietCleverinoa

te wensen!
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