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Amersfoort, zaterdag 26 oktober 1996 hield
de Stichting Familiearchief Cleveringa haar
tweede famil iedag sinds de oprichting van
de stichting. Deze keer was, vanwege de
centrale l igging, gekozen voor de locatie
Amersfoort. Per spoor of auto arriveerden
de farnilieleden op industrietei'rein De Hoef,
alwaar in de kantine van IDG de koffie
wachtte. Heer Piet, voorzitter van de
stichting, trad op als gastheer voor het
gezelschap van circa 30 personen.

Op deze wijze had een stukje journalistieke
verslaglegging in de Amersfoortse Courant
kunnen verschijnen. Voor de locale krant is
zo'n sfeerverslag niet echt interessant. Voor
onze uitgave natuurl i jk wel. Maar dan op
een meer betrokken manier beschreven:

I
Leuk was het om zaterdag de 26" oktober
zoveel famil ieleden op alweer de derde
familiedag te mogen begroeten. Weet u
nog; de eerste vond plaats in Zwolle, de
tweede. in Groningen en de derde nu in
Amersfoort. Wellicht doordat de gekozen
locatie centraal ligt (en natuurlijk het
weerzien), hielp eraan mee dat zo'n dertig
personen en masse enthousiast naar De
Hoef trokken. Na de informele ontvangst met
koffie en (geen zelígebakken) koekjes, sprak

een ieder spontaan met elkaar en werden
famil iewetens-waardigheden uitgewisseld.

las op verzoek de acte voor van een
aankoop door de famil iy in 1763 van een
'bovenste bank met wel zes zitplaatsen' in
de kerk van Appingedam. De originele tekst
vindt u elders in deze Nieuwsbrief.

Heer Piet nam het woord en
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Na deze monoloog,
verluchtigd met wat lachsalvo's, stond een
gecombineerde lunch klaar vergezeld door
een (paar) drankje(s). Aangezien je van
luisteren trek en dorst krijgt, vond de lunch
gretig aftrek.
In een gezellige en informele sfeer werden
de spijzen genuttigd. Men kreeg het er
warm van. Niet in de laatstê plaats doordat
de aircondit ioning het helaas l iet afweten en
er aldus één voor één truien en jasjes over
de leuningen werden gedrapeerd. Ook dit
werkte sfeer verhogend en bloeddruk
vef laqeno.

Op net programma stond een (summiere)
stadswandeling geplanned. Met een busje
en/of taxi werd de family vervoerd naar de
binnenstad van Amersfoort. Helaas had ik
als 'reisleidster' verzuimd mij in te leven in
de historie van de stad en gaf dus keurig
nietszeggende uit leg bi j  de diverse panden
en waterpartijen. Maar het hoge culturele
niveau der overige famil ieleden maakte dit
gemis gelukkig ruimschoots goed. Van een
aantal leden namen we -wegens hun
verpl icht ingen elders- afscheid (en ik hoop
oprecht dat dit  niet uit  schaamte voor de
onwetendheid van de 'reisleidster '  was)
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De tocht had als uiteindeli jk doel .... de
enige brouwerij die Amersfoort rijk is;
nameli jk De Drie Ringen. Een kleine
zelÍstandige en onaÍhankelijke brouwerij,
waar op heldere wíjze werd uitgelegd hoe
het bierbrouwen op ambachtelijke wijze
gaat. Dat ook hier luisteren dorstig maakt,
bleek na aflooo aan de bar ....
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Hier kwam goed tot recht dat wij inderdaad
wel famil ie van elkaar moeten zijn, want de'bierhormonen' waren bij een ieder goed
ontwikkeld. Dus toch een kwestÍe van
erfelijkheid ?
Helaas dienden we ons aan het schema te
houden en werden op ti jd dooi de bus weer
opgehaald.

Diuurr" kopjes koffie besloten
een hele gezel l ige dag, die zeker weer in
1997 voor herhal ing vatbaar is.

De archivaris en voorzitter
maken zich nu toch wel ernstíg zorgen over
de trage toezending van famil ieformulieren.
Natuurl i jk hebben wij begrip voor het feit dat
deze persoonsformulieren bij u geen eerste
prioriteit hebben.

Echter, deze gegevens zijn juist van
belang om een zo helder mogelijk
beeld van de familie te krijgen.

Benut een deel(tje) van uw Kerstvakantie en
vul zo goed mogelijk uw formulier in ....
De archivarís zal u zeer dankbaar ziinl



Weet u overigens wie u eveneens dankbaar
zal zi jn ...... jawel; onze penningmeester !
Vriendelijk verzoek om uw (vrijwíllige)
bijdrage voor '1 997 van f 50,= over te
DOeKen op:

bankrekening nr. 44 93 93 879
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Stichtíng Familiearchíef Cleveringa

Dan volgt nu, zoals beloofd,
tekst van
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acte van 2 mei
1763 (het origineel komt in het
famil iearchief) hebben Rudolph Ebels,
toentertijd een van de vier burgemeesters
van Appingedam, en zijn vrouw Aafie
Stenhuis (de schoon/ouders van Mr
Rudolph Pabus Cleveringa en Cornelia
Ebels) gekocht van de vier erÍgenamen van
wijlen de oud burgemeester Geert Wolters
Smit 'de bovenste bank, bestaande in ses
siiplaatsen in het gestoelte ten noorden van
het middelpat voor het choor in de
Appingadamster Kerke (Nicolaikerk) voor de
somma van tweehonderd en drieênveertio
Carolische guldens.'

Tien jaren later -bij acte van 12 februari
1773- leverl hetzelfde echtpaar de bank
weer in en verkrijgt daarvoor in de plaats;

het recht een eigen bank in de kerk te laten
maken. Deze tweede acte luidt als volgt:'Arent ïonkens, Jan Carel Baron van der
Borch en Hendrik Alstorphius,
burgemeester der stad Appingedam,
certificeren door dezen, dat in persoon voor
ons zijn gecomparêert; onsen collega de
heer Rudolph Ebels en mejuffrouw Aafen
Stenhuis, egtelieden, ter eener benevens
monsieur Johannes Smit, Hodt Everhardi
Deddens, Hames Eling en Gerri j th Hovingh,
in qualiteit als kerkvoogden alhier
(ingevolge authorisatie van de gesamenli jke
colf atoren alhier te steede in dalo den 22
april 1772 verleend) ter andere sijde, de
welke bezinden en verklaarden in steede
vaste verurisseling ingegaan te hebben in
manieren als volgt:

Als dat de eerste comparanten aan de
tweede comparanten in haar qualiteit
afstaan en overdragen Hare WelEd's Banke
alhier in de Kerke, ten noorden het
middelpat de agterste bank aan het choor,
waartegens de tweede comparanten aan de
eerste comparanten permitteren om twee
Nieuwe beslootene Banken in het middelpat
voor de deuren van het choor in de Kerke
alhier te moogen laten makken naar haar
WelEd's genoegen en ten allen tÍ jden in
eigendoom te behouden voor haar en ziinen
WelEd's successoren, mits:

vo lg t  u  het  nog . . . . . . . . . .?

Aan welke criteria -denkt u- dient deze
kerkbank te voldoen ....

Lees verder op de volgende bladzijde ..
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Dat de deuren van 't choor open gedaan
konnen worden en diaconen des zondags
bij de selve aan beide sijden langs gaan
konnén en de geheele bank bij gelegenheid
van eene begravenisse zal konnen worden
verset.

En nemen de tweede comparanten aan in
haar qualiteit aan de eerste comparanten
toe te geven de somma van vijftig
Carolische guldens, welke penningen de
eerste comparanten bekenden ontÍangen te
hebben en deden hiervoor door dezen
quiteren zonder eenige verdere reserye.
Eindelijk verklaarden de wederzijdsche
comparanten elkander het bovengemelde
ten allen tijden vrij beleeveren, wagten en
waaren. Ten dien einde verbinden de eerste
comparanten alle haare-geene exemptie-
goederen en de twêede comparanten in
haar qualiteit al le Kerke-goederen- geene
uiigesoncjeri- onder renunciaiie van alie
exeptien dessens eenigsints contrariërende
benevens derselver ourale reale executie
onderweroende in oirconde der waarheid en
vestenisse deeses hebben wij,
Borgemeesteren opgemeld op verclaering
van weederzijdse comparanten deesen met
Onzen Stadszegel en naamsonders-
chri jvingen van Een Onser bevestigt.

Gedaan in Appingedam, den 12 february
1773|d.105
in 't Kerkegoek geprothocolleerd den 1 3
february 1773, H. Alstorphius,
Borgemeester "

Piet Cleverinoa
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Na voorgaand notarieel taalgebruik stappen
we snel weer over op het hedendaagse ......

Mocht u ideeën of suggesties hebben voor
de invull ing van deze gezell ige dag, het
bestuur staat open voor aanvull ingen ..
Schroom niet en geef uw suggestie door via

het redactieadres:
Henegouwen 1 B
o 033 4950 959

Overigens zijn natuurlijk diverse
wetenswaardigheden van uw kant altijd
welkom bij de redactie voor eventuele
vermelding in ons volgend nummer.
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