NIEUWSBRIEF

Nummer 39 – Juni 2018

Stichting Familie Archief Cleveringa

Verslag Familiedag 2018
(door Marie-Jeannette Quist)

Op een zonnige zaterdag 21 april 2018 kwamen 25
familieleden naar de familiedag in Zwolle.
We begonnen de dag bij Hotel Wientjes met een
openingswoord van voorzitter Jan Pier Cleveringa en
een inleiding van Hiltje ten Kate-Cleveringa*. Het was
namelijk 25 jaar geleden dat Piet Cleveringa een 40-tal
Cleveringa’s hier bijeenbracht. Hij had de stamboom
uitgezocht van Rudolph Pabus Cleveringa, burgemeester van Appingedam (1765 - 1818), en zijn nog
levende nazaten in kaart gebracht. Piet had die
verschillende stambomen beschreven in het boekje Een
Groninger Familie (2005), dat wij kunnen consulteren
als een begin van de draad naar ons voorgeslacht. Piet
had geconstateerd dat er geen archief van het geslacht
Cleveringa bestond als gevolg waarvan veel interessante gegevens en documenten in de loop der jaren
verloren zijn gegaan en in de toekomst dreigden te
gaan. In de bijeenkomst in Zwolle op 13 november
1993 stelde hij daarom voor een familiestichting in het
leven te roepen, die zoveel mogelijk archivalia bijeen
zou brengen en deze zou onderbrengen in het
Rijksarchief te Groningen. Er werd een voorlopig
bestuur gevormd uit de verschillende takken van de
familie en op 7 november 1994 werd de stichtingsakte
van Stichting Familie Archief Cleveringa ten overstaan
van notaris Dijkhuizen te Groningen verleden.

zijn monumentale Schnitger orgel. Bestuurslid/organist
Robert Helder gaf ons een rondleiding bij de speeltafel
en in de balgenkamer. Prachtige klanken van Bach
vulden de kerk.

Schnitger orgel Grote of Michaelskerk Zwolle

We vervolgden onze weg naar Waanders in de Broeren,
waar we de lunch nuttigden met een - volgens traditie heerlijk kopje mosterdsoep. Foto’s van de oprichting en
eerdere famliedagen werden bekeken en herinneringen
opgehaald.

*De tekst van Hiljtes inleiding is op te vragen bij de
secretaris, evenals het boekje Een Groninger Familie.

Waanders in de Broeren

Na de koffie en appeltaart liepen we naar de Grote of
e
Michaelskerk van Zwolle. De kerk is gebouwd in de 15
eeuw en had de hoogste toren van Nederland (120 m)
totdat hij instortte in 1682 na meerdere malen door de
bliksem te zijn getroffen. De kerk is vooral bekend om

Na de lunch liepen we naar Museum De Fundatie.
Marie-Jeannette gaf een korte toelichting op de
tentoonstelling Neo Rauch, waarna iedereen zich door
het museum verspreidde. Om half vijf verzamelden we
aan de overkant bij Café Foyer, waar nog lang geborreld
werd.
Het was een geslaagde familiedag en een prettig
weerzien.
Familiedag 2019
Als iemand een suggestie heeft voor de familiedag van
volgend jaar, dan hoort het bestuur dat graag, en wel
voor 1 september a.s.
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Familieberichten (3)

-.-.-.Op 25 mei jl. trouwden Rogier van der Velde,
zoon van Ankie Cleveringa, met zijn Carin.
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2

