
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.

Tijdens de Kerstdagen van 1717 zaten veel Groningers 
niet gezellig en warm rond de kerstboom. Zij dreven nat 
en verkleumd rond op woeste golven. Vooral de kust-
dorpen kregen het zwaar te verduren. Het grootste aan-
tal slachtoffers viel in Uithuizermeeden en dat was niet 
de eerste keer.
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Het is gevaarlijk wonen
in Uithuizermeeden

Thomas van Seeratt
In 1716 wordt Thomas van Seeratt aangesteld als 
Commies  Provinciaal van Groningen en belast met 
het onderhoud van de middeleeuwse zeedijken. 
Na twintig jaar op de grote vaart weet hij als geen 
ander wat de kracht van het water teweeg kan bren-
gen. Bij een eerste controle van de dijken consta-
teert hij dat de “Oosterse Dijcken, alsmeede meest 
overal in de geheele Provincie in ‘t algemeen seer 
slegte en Eelendige Dijcken” zijn en dat “zij sonder 
verstant ende kennisse der stroomen en stormen 
geslagen waren.”
Hoewel delen van de zeedijk wel versterkt worden 
en de door hem voorgestelde slaperdijk van Heves-
kes tot Oterdum deels wordt aangelegd, vindt men 
dat hij nogal overdrijft. 
Het tegendeel bewijst de ongenadige Kerstvloed 
van 1717. 

Kerst 1717
De dagen voor Kerstmis staat er een zware zuid-
westerstorm. In de nacht van 24 op 25 december 

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar eemsdelta@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app.
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met

slaat het noodlot toe. De storm zwelt nog verder 
aan en draait naar het noordwesten. Langs de hele 
kust worden dijken, huizen, halve dorpen door een 
stormvloed weggevaagd en binnen een paar uur 
staat het kolkende water tot aan de stad. Daar zag 
men rond 4 uur ’s nachts. “van de Stadts wallen 
niets als waater, De Huisen ende Kercken daarin 
staande, Zijnde Een Droevige gesichte.”

Niets dan water
In dat water drijven mensen die zich hebben vastge-
klampt aan wat zij grijpen konden. De storm woedt 
voort en gaat gepaard met hagel- en onweersbuien. 
Enkele verhalen getuigen van de ontberingen die 
geleden zijn. Zoals:
“Een zeker man van Uitwierde is met drie kinderen, 
een haas en een kat, op een stuk van het gebro-
ken huis gedreven tot in Scheemderhamrik, en dus 
voortdobberend in de moestuin van Albert Hendriks 
van zijn zwabberend bergtuig afgesprongen en 
behouden. Maar de haas en de kat zijn daarop 
gebleven.”
Maar lang niet iedereen redde het, velen zien hun 
geliefden voor hun ogen verdrinken en verkleumen, 
zoals Geertje Alef van Huizinge. Zij vluchtte met 
drie kinderen naar boven. “Zij hield zich staande 
met een kind van een jaar op haar arm, haar 
andere twee  kinderen zaten of stonden op de tafel. 
zoo heeft zij daar van zaterdag tot zondag gestaan. 
De baby was uit haar arm gevallen en verdronken. 
een van de twee ouderen heeft door honger en kou 
ook de geest gegeven“

Uithuizermeeden wordt het zwaarst getroffen: 208 
inwoners komen om het leven, zestig huizen spoelen 
weg en 8673 dieren, hoofdzakelijk schapen en 
‘hoornbeesten’ verdrinken. Maar ook tijdens de 
vergelijkbare Sint-Maartensvloed in 1686 vielen 
in Uithuizermeeden de meeste (313) doden. Een 
gevaarlijke plek bij stormvloed!
Bij elkaar spoelden volgens de offi ciële telling 
1430 huizen weg en verdonken ruim 2091 mensen 
en ruim 35.000 dieren, hoofdzakelijk koeien en 
schapen. Maar omdat er geen burgerlijke stand 
was, wordt aangenomen dat zeker 2300 tot 2500 
mensen zijn omgekomen. 

Reddingswerk en herstel
Direct komt het reddingswerk onder leiding van Van 
Seeratt op gang. Vanuit de stad worden veertig 
schepen op pad gestuurd om zoveel mogelijk 
mensen en dieren te redden en in de stad onder te 
brengen. Dode dieren worden als voedsel  meege-
nomen.

Met gevaar voor eigen leven inspecteert Van Seeratt 
begin januari de dijken. Van de (nu Oude) dijk is 
weinig meer over, een grote hoeveelheid kolken 
markeert het tracé. Fijntjes constateert hij dat de 
sluis bij Oterdum niet weggespoeld zou zijn als 
de nieuwe slaperdijk was doorgetrokken, zoals hij 
aangeraden had.
Hij zet alles in werking om de Middendijk, tot dan 
toe alleen een lage zomerdijk, grondig te verbreden 
en verhogen, zodat het land eind 1718 door één 
doorlopende dijk beschermd is. Sindsdien is het 
Groninger land veilig en nooit meer zo geteisterd. 
En Uithuizermeeden kan nu  gerust zijn: de huidige 
Waddendijk kan nog veel ergere stormen met 
gemak weerstaan.

Mensen in nood tijdens de grote overstroming. 
Prent uit 1877. - Collectie RHC Groninger 
Archieven

Een van de kunstwerken van de Kunstroute van 
Expeditie Kerstvloed1717 krijgt gestalte bij de 
Oude Zeedijk bij Pieterburen.
Foto: Kees Molenaar

In 2017 herdenken we 300 jaar Kerstvloed. 
Op 1 juli is er in het kader van Expeditie 
Kerstvloed 1717 een internationale kunstroute 
geopend. Kunstenaars van over de hele wereld 
verbeeldden ‘de kracht van water’. De route 
is gratis te bezoeken tot 1 oktober 2017 en 
loopt van Vliedorp, Pieterburen, Westernieland, 
Den Andel, Warffum tot Noordpolderzijl. 
Naast de kunstroute zijn er ook lezingen, 
wandelingen, excursies, muziek en festivals 
die in het teken staan van de Kerstvloed, zoals 
Tocht om de Noord. Op 24 december eindigt 
Expeditie Kerstvloed 1717 met een speciaal 
slotevenement. Kijk voor meer informatie, de 
organisatie en het volledige programma op 
www.kerstvloed1717.nl.


