NTÊUWSBNEF
DER SNCÍMNG

FAMILIE AACHIEÍ CI.EVERINGA

hebtu allende derde
Ongetwijfeld
gemist...
familiedag
bleekhet
Wegensdrukkewerkzaamheden
in september
de nieuwsbrief
te
onmogelijk
Oprechteexcusesdat
latenverschijnen.
wij u niettijdighebbenkunneninformeren
overhet nietdoorgaanvan de familiedag
in oktoberjl.
In principezoudenwe elkaarafgelopen
wêerhebben
oktoberop een 3e Íamiliedag
van
ontmoei.EchteÍ,in cieveígadeiinËi
-na enige
meij.l.heefthetbestuur
de familiedag
discussiebesloten
naarhet
Ditin
voor.iaar
1998te verschuiven.
betereweersverbandmet(mogelijk)
provincie
De
Groningen
omstandigheden.
en
is in hetvoorjaarop haarvoordeligst
noodtdantot bezichtigingen.
datde 3e familiedag
nu is
Vandaar
gepland
op:

, ,

: ..:.zatertag
18'ap711
1999

Doormiddelvande ingelegde
uitnodiging
in dezenieuwsbrieí
kuntu aangevenmet
hoeveelpersonen
u hetgezelschap
denkt
te versterken.
Tevenswetenwij danop
hoeveelpersonen
wij kunnenrekenen.
Altijdhandigom metoog op bus,lunchen
overigenoodzakelijke
details,de dagtot
iederstevredenheíd
te oÍganiseren...
Een kleintipjevande sluierwillenwij
alvastvooru oplichten,
zodatu zichkunt
ên
veÍheugen
op eengezellige
intêrêee2nlê

riad

programma
Als (voorlopig)
van de 18e
april1998hebbenwij vooru in petto:

O
O
O
O
O

verzamelen
orjub bfonrngenom
11.00uur
per busnaarUitwierda
bezoekAlberdaheeÍd
en Leermens
lunchin Wirdum('t Regthuis)
bezoekLoppersum
terugin GÍoningen
rond16.00uur

U ziet,eenvlotprogramma
metvoorelk
watwils...
Ingekomenraadseltje

:.,

verzoeken
Vriendelijk
wij u allendeze
datumin uw nieuweagendate noteren!
Het programma
beloofteeninteressante
dagte biedendie in stadGroningen
start.
De deelnemers
ontvangen
eenleuke
attentie
in de vormvan....
Wil z1nervanovertuigddatde 3e
familiedag
een grootsucceszalworden.

Mijn eersteis een plaatsin Duitsland. .
Mijntweededraagik om mijn vínger...
Mijndede is een ivieftje in Groningen...
Ra,ra wiebenik ....

i:. i:i:
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van
Zoalsu weetzijnde beschrijvingen
leden
der
de
diverse
van
achtergronden
vooÍeenhelder
familieonontbeerlijk
ovezicht.De nestorvan het bestuur,heer
Piet,is danook drukdoendemetresearch
vande Persoonsen hetverzamelen
gigantische
klus.
Een
formulieren.
zijnbij
Maar... u kunthembehulpzaam
probeert
werk.Wanneeru
het intensieve
zoveelmogelijkgegevensoveruw tak te
vezamelenen dezeaanheerPietzendt,
is al veelwerkgedaan.
meerdan
Hetadreswaaruw formulieren
welkomzijn:
Mr P. Cleveringa
31
AlexanderGogelweg
2517JE DenHaag

lnmiddelsis een aantalinteressante
stukken,
waarondereenhandgeschreven
al verhuisdnaar
actevannalatenschap,
het rijksarchief.
Gestaagkomtveelleuke
die
tevoorschijn
en waardevolle
informatie
de moeitewaardis van behouden.
verslagoverde
Zoalsonderstaand
door
februaristorm
van 1825,opgetekend
in zijn
CleveÍinga,
Johannes
Quintinus
'.
' de DrieDelfzijlen
functievansekretaris
aande
Ditverslagwerduitgebracht
overstescheppervanditwaterschap.
verslaglegging
Geletop de zeeruitvoerige
van onzevoorvader
JQC,gevenwij
Mochtu
slechtseensamenvatting.
geinteresseerd
zijnin hetheleverslag,
dan kuntu dezeopvragenbij de redactie.

De kroniekvan Delfzijlmeldtdat op 8
februari1825eenzwarestormuit het NW
opstak.Hetwaterwieszo snel,dat het al
spoedigoverde sluisdeuren
stroomde.
Om 23.00uurbezweekde houtenbeerin
de grachtvan't Kostverloren,
waardoor
hetwaterkonbinnenstromen.
Door
klokgelui,
tromgeroffel
en kanonschoten
gewaarschuwd.
werdende inwoners
Eenrampwerdvoorkomen
doorde díjk
achterhetmagazijn
van oorlog,metzeilen
te bedekken.
Op 4 februari(?)verhiefde stormzich
opnieuw.
Om22.OO
uurdreigdede Grote
Waterpoort
te bezwijken.
Met behulpvan
zwarebalkengeluktehetde poortstaande
te houden.RondomDelfzijlwas de schade
aanzÍenlijk.
Hetmolenaarshuis
te Famsum
was gedeeltelijk
ingestort,
de weg van
DelfzijlnaarFamsumwas weggespoeld.
Enigeschepen
warenlosgeraakt
en het
landingedreven....
"Opdoncierciag
3 februarii825 werdik
gewektdoorgeroepdat hetwater
binnenkwam.
Onmiddelijk
begafik mij
naarbuitennaarhethoofdkanaal,
het
genaamd.Hetwaterhad en
Damsterdiep
buitengewone
hoogteen kwammetgrote
snelheid
vanDelfzijl
naarGroningen
en
dusde verkeerde
kantoo stroomde.Dit
deedmijvermoeden
dater onheilaande
zijlenzouzijnen ik gingterstond
oostwaarts
buitenAppingedam
om te
tÍachtenzo spoedigmogelijkDelfzijlte
bereiken.
Zoutwater

...

.

Toen ik in Solwerdkwam,overstroomden
reedsde landenen hettrekpaden men
zagvoorwaarts
nietsdanwaterals een
woestezee.lk proefdehetwateren vond
dathetevenzoutwas als gewoon
zeewatef.
Ditwas een duidelijkbewijsdat
er eendoorbraak
in de zeeweringmoest
zijn,hetzijbij de sluizenof ergensanders.

Dezegedachteveroozaaktebij mij en alle
een ontzettende
andereaanwezigen
weinige
urenzou eengroot
angst.Binnen
gedeeltevan de provinciedoorhet zoute
Vele
waterwordenoverstroomd.
bewonersder lagestrekenzoudenhun
haveen goedverliezenen sommigenzelfs
hunlevenmoetenlaten...
Metangsten schriken zonderietste
keerdeik naarmijn
kunnenverrichten
woningterug.Allesoverdenkende
kwam
ik tot het besluitdatzulkeen geweldige
waterniet het gevolgkonzi.jn
hoeveelheid
van eendefectaande sluizen;er moest
een doorbraak
van de dijkhebbenplaats
gehad.lk meendeopnieuwpogingen
te
moetendoenom in DelfzijlbÍ de sluizente
komen.
D I t k d O O r D E a1K. . .
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lk lietdaaromde scheepstimmerman
bij
mij roepenvooreen sloepen bemanning.
Na enigoverlegmetde burgemeester
en
beslotenwij vierof vijf man
raadsleden,
metde sloepnaarDelfzijlte zendenvoor
ondezoek.Eveneensgingeen bodenaar
meteenbriefvoorzijne
Groningen
Excellentie
denHeerGouvemeur
dezer
Kort
na
het
vertrek
Provincie.
van de bode,
tegen03.00uur,kwamberichtvan de
schoutvan Bierum.Hetzeewaterbij
Bierumwas in geweldigehoeveelheiden
overde dijkgestroomd,
zodatmenvoor
een doorbraak
vreesde.Bijnaalle
bewonersuit de omtrekbevondenzichbij
en op de dijkom in gevalvannood
onmiddelijk
bij de handte zijn.
Uitdit allesbleekwel dat het buitenwater
een buitengewone
hoogtehad.Neem
aanmerking
daarbijin
dat hetjuistspÍingtij
stormuit het NW
was en eenvreselijke
opstak,vergezeld
vanhagelbuien
en
vorst,dan is hette begrijpendat onsde
angstom hethartsloeg.

Om 06.30uurop 4 februari,kwamde
sloepterugmet het bericht,
uitgezonden
'HoutenBee/ bij
dat de zogenaamde
tussenDelfziilen Famsum
Kostverloren

was dooÍgebroken.Het water stondtoen 3
el 5 oalmenbovenvolzeeen stÍoomde
niet alleenover de zijlen,maar ook over
de dijktussende sluizen.
Overigenswas in Delfzijlalleswel. In de
gemeenteTeÍmuntenechterzou de zijl bij
de Kabofferijdoorgebrokênzijn. Na het
ontvangenvan deze tijdingging een
tweedebode met nadereberichtennaar
Groningen.
Nu ik zekerheidhad dat er
nietsaan de zijlenhaperdeachtteik het
onnodigom peÍsoonlijknaar Delfzljlte
gaan.
Intussenstroomdehet water oonieuwmet
grotesnelheidnaarbÍnnen,tengevolge
van de buitengewoonhoge middagvloed
van 3 el 7 Dalmênbovende volzee
bedroeg.De standvan het water in het
Damsterdiep
alhierbedroeg85 duim
bovenzomerpeil,terwjilhet de vorigedag
nog slechts40 duim hoog stond,alzo een
was van 45 duim.
4utvesrcrsscnoLw
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GetukkigvoorAppingedam,
Solwerd,
Marsum,Bijssum,Uitwierda,OpwÍerda,
Eelwerden andereplaatsen.kon het
water door het nieuwekanaalten Zuiden.
om Appingedam
en doorhet opnieuw
gegravenKattendiepzich verspreiden.
lk ontvingals OversteSchepper,een
volmachtom als er iets bij de zijlenmocht
voorvallen,naar mijn bestewetente
handelen.Dus ging ik op 5 februarinaar
Delfzijlen vondde sluizengeheel
onbeschadigd.Door de overstromingwas
de nieuwestraatvan het opslaggeheeluit
zijn verbandgeruktteMijl ook de oude
straattussende zijlendefectwas. De boot
van het ztlvest'de zijlvestersschouw',
zou
partijhout
ondereen opeengeschoven
liggen.Dit bleekonjuist.Doorhet springen
van de kettingenwas de schouwover land
naarAmsweergedreven.Lateris de
schouwmet veel moeitedoor vier paarden
weer opgehaald.Vervolgensbegafik mij
naar de plaatsvan de doorbraak,waar de
houtenbeerwas 'uitgevlogen'.Men was
juist bezigeen schipmet stenenop de
plaatsdes onheilste latenzinken.

(Er volgtveel heen-en weer gereistussen
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Appingedamen Delfzilom supervisieop het weÍk
te houden.Uiteindelijk
is de klusop l5 februari
'1825geklaaíd)

Van de vergaderingdie volgdewerd
procesveóaal opgemaakten door alle
aanwezigengetekend.Dit ter indekking
van een ieder.Mocht dus een onjuiste
beslissinggenomenzijn, kon men elkaar
nietbeschuldigen.
Beslotenwerd twee schepenuit te zenden
om noodmaterialen
te halen,doch het
berichtkwam dat deze vaartuigendoor het
ontzettendeweer op de vlinten(stenen)
warengeslagen.Gelukkigziin deze
schependoor het wassendetij weer
vlotgeÍaakt.Maar het nodige rijshoutom
het gat in de zeedijkte dichtenkwam dus
niet.Er werd beslotenalle korenzakkente
vezamelen.Er waren 5000 korenzakken
in het landsmagazijnaanwezig.Alle
zakkenwerdenmet aarde gevulden in het
gat bij het gezonkenschip geworpen.
Tegelijkertijd
werden pogingenaangewendom twee schepenin het 'kanaal'
(gracht?)te latenzinken,die het zoute
water moestenkeren. Door de steÍke
stromingluktedit niet. Bij vailendwater
werd voortgegaanmet het inwerpenvan
zandzakken.Ook geluktehet toen dê
beideschepente laten afzinken.
Wel kwam men tot de onaangename
ontdekkingdat er te weinig zakkenzouden
zijn. Bovendienwas het werkvolkzo
uitgeputdat er noodzaklijknieuwe
arbeiders
diendente komen.
Voormeerhulp begafik mij te paardnaar
Appingedamen vervoegdemij bij de
burgemeester.
bakkers,
Alle kooplieden,
brouwersen schuitevaardersleveÍdenhun
zakkenin. Eveneenswerd werkvolkdat
werk begeerdenaar Delfzijlgedirigeerd.
Appingedamhad nu geen zakkenmeer en
de schoutender naburigegemeenten
werdenvezocht hun zakken en werkvolk
te sturen.lk ging opnieuwnaar Delfzijlen
liet de zakkenuit de anderegemeenten
om ze,
opbergenin de zijlvestersschuur
te
indiennodig,directbij de hand hebben.
Inmiddels
ging men dag en nachtdoormet
het versterkenvan de nieuw aangebrachte
dam.
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De volgendedagreisdeik naar
Groningen
waarik aan U EdelGestrenge
mondeling
verslaguitbracht
van hetgeen
gebeurdwas en voorde waarmande
opdrachtontvingdater bij iedere
gelegenheid
metbeidesluizenmoest
gestroomd.
worden
Alvorensmijnverslagte besluiten,
zou ik
U EdelGestrenge
nogwillenvoorstellen
dat de balken,welkevroegerbij de zijlen
lagen,daarweerzullenworden
aangebracht.
Zij kunnendan in tijd van
noodin de zijlenwordeningelaten.
Ook
zou hetwenselijk
zijnde dijktussende
beidesluizenop te hogen.Tenslotte
vezoek ik u beleefdvoldoening
van de
doormijgemaakte
onkosten,
slechts
f 23,70,terwijlik hetal of nietsalarieren
voordezemijneaangewende
moeiteen
geheelaanhetzijlvest
werkzaamheden
overlaat.."'

Hier eindigthet verslagvan JQC. Of hij
zijn voozichtig gevraagdeextra-beloning
heeft gekregen,vermeldtde historieniet.
,Kópijbroodnodig
Bent u in het bezitvan een soortgelijk
verslag,verhaalof een andere
wetenswaardigheid
van een uwer
familieleden,
schroomdan nieten stuur
het naar de redactie.U doet ons en de
lezersdan een groot plezier!!!

Het be,ettfitril/eilst ,t en àe ueTt
eenzeel lez07/à el1
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