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om alle gegevens boven water te krijgen, maar het ziet ernaar uit dat medio dit jaar het gehele boek gereed is.
Een boek met een scala interessante
verhalen en foto’s uit het verleden
aangaande onze familie.

Vrijwillige bijdrage

Bourtange

Zaterdag 28 mei 2005: Familiedag!
Het bestuur heeft gemeend dat
we dit jaar eens een ander deel
van de provincie Groningen gaan
bezoeken.
Het voorlopige programma voor de
jaarlijkse familiedag luidt als volgt:
10.30 – 11.00 uur Verzamelen op het
Centraal Station in Groningen. Er is koffie op het
perron.
11.15 uur Vertrek per bus via de A7
naar Heiligerlee.
12.00 uur Bezoek aan het klokkengieterijmuseum met rondleiding en demonstratie.

De kosten bedragen € 25,00 per persoon, die we graag met u afrekenen
in de bus. In dit bedrag is inbegrepen
de bus, de entrees van de musea en
de lunch. Koffie en thee zijn voor eigen rekening.
In verband met de organisatie willen
we graag dat u de inliggende bon zo
spoedig mogelijk ingevuld wilt opsturen naar het secretariaat. Graag vóór
1 mei a.s.

Aansluitend is er koffie en een broodje in de brasserie van het museum.
13.30 uur

15.00 uur

15.45 uur

16.30 uur

Vertrek naar Bourtange
met bezoek aan het
Marktplein van de vesting
en ’t Oal Kroegie of ’s
Lands Huys.
Rondleiding door de oude
vesting met bezoek aan
de voormalige synagoge
en het museum “Baracquen” (origineel soldatenverblijf uit 1742).
Vertrek naar Vlagtwedde,
alwaar wij een kijkje nemen in de NH-kerk.
Rit langs de zogenaamde
esdorpen naar Onstwedde (met Juffertoren).
Theedrinken in het “Slaait
‘n Hoes”
Terug naar Groningen,
waar we rond 17.45 uur
zullen arriveren.

Een definitief programma krijgt u op
de dag zelf uitgereikt.

Aan u allen willen vragen om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage ad. € 22,50
(onveranderd) per persoon te willen
overmaken op bankrekening nummer
4493.93.879 t.n.v. Stichting Familiearchief Cleveringa te Harlingen, o.v.v.
bijdrage 2005. Als u over 2004 nog
niet heeft betaald is de vrijwillige bijdrage 2x zo hoog.
Als u vragen heeft of nadere informatie wilt ontvangen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Gilbert
Cleveringa, tel. 058- 2136887.

Kopij
Het volgende nummer van de
Nieuwsbrief verschijnt in oktober
2005.
Wie dient zich aan om hierin een
verhaal of anekdote te schrijven
over zijn of haar familiale belevenissen? Immers als er meer verhalen
uit de familie komen, wordt het blad
interessanter en krijgt daarmee een
meerwaarde. Kopij kunt u, het liefst
per email of in andere digitale vorm,
zenden naar het secretariaat voor 1
oktober 2005.
Email: h.cleveringa@planet.nl
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Een Groninger
familie
Men zegt wel eens: “Alle goeie dingen
komen langzaam” Zo gaat het ook
met het boek over onze familie dat in
voorbereiding is. Langzaam maar zeker komen we in de buurt van de verschijningsdatum; de laatste loodjes
wegen echter het zwaarst. Het kost
helaas nog al wat zoekwerk en tijd
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Delfzijl, schetsen uit de
Franse tijd (1795-1814)
Op vrijdagmiddag 29 oktober 2004
vond in de Raadzaal van het gemeentehuis te Delfzijl de feestelijke doop
van bovengenoemd boek plaats.
De auteur Jaap Bottema bood drie
present-exemplaren van het boek aan
en wel aan de huidige burgemeester
van Delfzijl Mevrouw Appel, aan een
nazaat van de Maire tijdens de Blokkade van Delfzijl (1813-1814) Ducelliée en tenslotte aan Otto Vos – de
schrijver van dit artikel – als nazaat
van J.J. Vos de eerste burgemeester
van Delfzijl na afloop van de Blokka-

de.
Bij deze gelegenheid heb ik na een
kort dankwoord mijn interesse voor
de Blokkade als volgt onder woorden
gebracht:
“Voor het eerst heb ik van dit beleg
gehoord toen ik 19 jaar was, want in
de zomer van 1949, dus 55 jaar geleden, heeft één van mijn neven Rutgers van der Loeff op zijn ratelende
schrijfmachine en met behulp van
carbonpapier kopieën getypt van het
dagboek bijgehouden door Pieter Jan
Vos, toen 25 jaar oud en woonachtig
in Delfzijl tijdens
het beleg
Het
manuscript
was jarenlang zoek
en werd in 1902
teruggevonden in
een kluis van de
belastingdienst in
Maastricht.
Een
kopie
aangevuld
met genealogische
gegevens en foto’s
schonk mijn neef
aan zijn oom, dat
wil zeggen aan
mijn vader. Het
enige dat hem bekend
voorkwam
was de naam Pieter Jan. Zo heette
mijn grootvader en
een jong overleden
broer van mij en
nu weer een zoon
van mij – hier
aanwezig – maar
dat konden we
toen niet voorzien
natuurlijk.

Uitgave: Profiel Uitgeverij te Bedum - ISBN 90 5294 315 X

maart 2005

Ten geleide
Dit maal besteden we ruim aandacht aan het toenmalige Blokkade van Delfzijl, waar verschillende
familieleden betrokken bij zijn
geweest. Ons bestuurslid Otto
Vos doet verslag van zijn bevindingen.
De jaarlijkse familiedag gaat dit
keer naar het prachtige Westerwolde. In deze nieuwsbrief het
(omvangrijke) programma.
Tot slot de vaste rubrieken.
Wij wensen u veel leesplezier!
Het bestuur

Voor het overige vonden mijn vader
en ik het een boeiend verslag, maar
toch met de nodige vraagtekens,
zeker voor mij met een 6- voor geschiedenis op mijn eindexamen. De
Fransen waren eind 1813 toch weg
uit Nederland na de verpletterende
nederlaag van Napoleon in de Volkerenslag bij Leipzig (oktober 1813)?
En de erfprins van Oranje was eind
november 1813 geland op het
strand van Scheveningen. En waar
kwamen Zwitserse soldaten, Pruisische dragonders, Russische kozakken en Kalmukken vandaan? En dan
nog Engelse brikken op de Eems.
Jarenlang was ik van plan hierover
meer aan de weet te komen tot ik –
zo’n 10 jaar geleden– in contact
kwam met het Familiearchief Cleveringa. Cleveringa is de meisjesnaam van één van mijn grootmoeders. Zo verkreeg ik een eveneens getypte kopie van het Journaal
bijgehouden door burgemeester Rudolph Pabus Cleveringa van Appingedam tijdens het beleg va Delfzijl.
Ook hier weer bekende voornamen,
namelijk van mijn vader en oudste
zoon eveneens hier aanwezig.
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ter Cleveringa en anderen aan het
einde van een toespraak: “Hoezee,
Vivat Oranje!”
Beide bovengenoemde dagverhalen –
te weten het dagboek van Pieter Jan
Vos (zoon van J.J. Vos) en het Journaal van Rudolph Pabus Cleveringa –
beperken zich tot de periode van de
Blokkade van Delfzijl, die in november
1813 begon en eindigde in mei 1814.
Het boek begint echter in 1795 met
het binnenvallen van de Nederlanden
door een Franse legermacht onder
bevel van generaal Pichegru, die gebruik maakte van de omstandigheid
dat onze grote rivieren in januari van
dat jaar dicht gevroren waren. Zo’n
10 dagen later verschenen de eerste
Fransen in Delfzijl en in de loop van
de jaren werd de vesting versterkt en
werden kazernes gebouwd.
Napoleon hechtte namelijk grote strategische waarde aan Delfzijl. In de
studie van de Nederlandse generaal
Sabron (KMA te Breda 1906) wordt
Napoleons visie als volgt geciteerd:

Gemeente Delfzijl omstreeks 1850

Bij verder speuren bezocht ik de Groninger archieven, onder andere op
zoek naar het manuscript van het
dagboek van Pieter Jan Vos dat daar
zou zijn beland. In eerste instantie
onvindbaar totdat ik één van de archiefmedewerkers tegen zijn collega
hoorde zeggen: “daar heeft Bottema
ook naar gezocht”, waarop ik uitriep
“dát bedoel ik”.
In die tijd was ik namelijk in telefonisch contact met het Groninger
Museum inzake een tentoonstelling in
de Fraelemaborg van werken van Taco Mesdag en zijn vrouw Geesje van
Calcar. Tijdens een telefoongesprek
met de heer Egge Knol begreep ik dat
hij zich ondermeer bezig hield met
regionale geschiedenis. Ik greep deze
kans aan om naar de Blokkade van
Delfzijl te informeren, waarop hij mij
spontaan naar de heer Jaap Bottema

verwees die met een boek bezig was
over de Franse tijd.
Veel nieuws kon ik niet meer verstrekken behoudens wellicht enige foto’s van de grafstenen van Jan Jans
en zijn zoon Pieter Jan Vos, beiden
oud-burgemeester. Naar die stenen
van groot formaat heb ik tot vandaag
vergeefs gezocht en ik begreep dat ze
inderdaad nog steeds onvindbaar zijn.
Een mysterie! Misschien moet ik maar
eens gaan kijken in Bourtange!!
Ik realiseer me dat in de beschreven
periode en in het bijzonder tijdens het
beleg van Delfzijl veel leed is ondervonden door de bevolking en dat
enorme vernielingen zijn aangericht.
Toch is er vandaag reden tot vreugde
met de verschijning van dit aantrekkelijke boek, geschreven door een
deskundige.
Daarom wil ik afsluiten met de juichkreet van mijn voorvader burgemees-

» La place de Delfzyl est, de la plus
grande importance, puis qu’elle a une
rade, qui peut contenir quarante
vaisseaux de guerre Delfzyl est considéree comme la plus belle rade qui
existe depuis l’Escaut jusquà Hambourg. Elle est destinëe à jouer à
lávenir un tres grand role. La rade
parait ne rien laisser à désirer; il faut
pourvoir la defense de la place. Il est
hors de doute, que si l ‘énnemi voulait
opérer sur les cotes, il ‘s émparerait
de préférence à tout, de Delfzyl, qui
lui ferait une place de dépot et la plus
belle rade de tous ces parages. «
Toen in november 1813 de Fransen
uit Nederland wegtrokken, wilde de
Franse commandant Maufroy de vesting Delfzijl in stand houden en hij
kondigde de staat van beleg af. De
burgemeester Cleveringa van het nabij gelegen Appingedam kreeg heel
wat met de Fransen te stellen die
hem sommeerden grote hoeveelheden vee, hooi, proviand, enz. op korte
termijn te leveren. Daar werd aan
voldaan, want er viel niet aan te ontkomen. Echter een week later werden
nog zwaardere eisen gesteld. Hieraan
werd in eerste instantie niet voldaan,
mede omdat men alle hoop gevestigd
had op militaire steun van de Kozakken uit de stad Groningen om met
hun hulp de Fransen te verdrijven.
Deze steun kwam echter te laat en de
Fransen sloten het gemeentebestuur

in het stadhuis van Appingedam op,
waar het bestuur door militairen werd
bewaakt. Zo konden de Fransen uiteindelijk met de geroofde buit naar
de vesting terugkeren.
Eind november 1813 arriveerde de
Nederlandse kolonel Busch met een
detachement van de Nationale Garde
uit Groningen; voorts verschenen in
Appingedam en omgeving ook Pruisische troepen onder bevel van majoor
Friccius.

“Appingadam den 25 Mei 1814
De Colonel Busch aan den Burgemeester der stad Appingadam!
Zedert zes maanden met mijne troepen in Uwe gemeente hebbende
doorgebracht, ten einde dezelve voor
de vernieling des vijands te beschermen, heb ik steeds uwe welwillendheid en uwen ijver bewondert, met
welke UEd. In de behoeften der troepen hebt voorzien.
Hartelijk betuige ik U Weledele mijnen
dank voor het goed onthaal gedurende ons verblijf alhier bij de ingezetenen genoten. Zeer aangenaam is het
mij, dezelve van deze zware last, gedurende zes maanden met bereidwilligheid gedragen, thans te kunnen
ontheffen.
Ontvang mijn heer den Burgemeester
de verzekering van mijne bijzondere
hoogachting,
(Was getekend) De Colonel Busch”

Op burgemeester Cleveringa werd
wederom menigmaal een beroep gedaan om voedsel te leveren en onderdak te verlenen voor deze geallieerde troepen. Ook wist hij een sloep
te organiseren met bemanning die
bereid was om een brief van kolonel
Busch te bezorgen bij de commandant van drie Engelse brikken die op
de Eems waren verschenen. Deze
zeilboot voer van Appingedam naar
Trinaat aan de Eems en werd daar
over de zeedijk gesleept om vervolgens naar de voor anker liggende Engelse vloot te varen. De volgende dag
reeds keerden zij terug met een positief antwoord van de Britse commodore Devon. Deze verklaarde zich bereid munitie te leveren en manschappen ter beschikking te stellen. Dat
Busch de inzet van burgemeester Cleveringa gedurende de Blokkade hogelijk heeft gewaardeerd, blijkt uit onderstaande bedankbrief:

Busch heeft zelf ook veel moeilijkheden moeten doorstaan; hij werd
op een gegeven moment zelfs van
zijn commando ontheven en in arrest
gesteld door generaal Otto Graaf van
Limburg Stirum. Deze had kolonel
Busch opgedragen een brief te doen
bezorgen bij de vestingcommandant
Maufroy. Met de inhoud en toonzetting van deze brief kon Busch zich
niet verenigen. Majoor Friccius en
commodore Devon konden dat evenmin en besloten hun manschappen
terug te trekken. Generaal van Limburg Stirum wilde onderhandelen omdat hij bevreesd was voor het dreigement van de vestingcommandant
om in Delfzijl de zeesluis bij hoogwater open te zetten met als rampzalig
gevolg dat een enorm gebied in
Noord-oost Groningen onder (zout)
water zou komen te
staan.
Door tussenkomst van
de Erfprins van Oranje werd Busch na enige tijd wederom met
het commando belast
tot aan het einde van
het beleg. Uiteindelijk
werden Busch zijn inspanningen en daadkracht bijzonder gewaardeerd want in juli
1815 werd hij benoemd tot ridder 3e
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“Boer”
As boer zo op zien stukken stait
Mit doemen hoog ien ’t vest,
Den roeskert het deur ’t roege rait:
“dit het aal woater west’….
En as é noar zien koren kikt,
Dat willig wölft ien wiend,
Dat braid hom bie de borst opstrikt,
Den denkt é: ‘nou ‘s ’t aal miend!”
En as é noar zien volkje zigt,
Dat hauw tien ’t hoaver om,
Dat zwit en schript ien ’t zwoule licht,
den – aarbaidt dat veur hom!
Sums wordt hom ’t wel ais mooi tou en
Den stapt é stil noar diek
En huurt é zoo deur oogen hen
En schoedelt hom – zoo riek
Jan Boer
Overgenomen uit:
“Land en volk van Stad en Ommelanden”

klasse der Militaire Willemsorde.
Er valt nog veel meer te vertellen
maar de geïnteresseerde verwijs ik
naar het rijk geïllustreerde boek!
Het “leest als een trein” aldus burgemeester Appel in haar welkomstwoord in de Raadzaal met achter
haar aan de wand het grote schilderij met de titel: “Uittrekking der
Franschen uit deze vesting” dat op
de voorzijde van het boek staat afgebeeld.
Otto Vos

