
Spijk is een dorp met een lange historie. Ondanks grote 
rampen was het niet klein te krijgen, Het is nu een pit-
toresk en levendig dorp dat zelfs een eigen dorpslied 
heeft.
Door Emmy Wagenaar Hummelinck.
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Spijk is niet voor één gat te vangen

De wierde van Spijk is in de 7e of 6e eeuw voor 
Christus ontstaan op de meest noordelijke punt (spik) 
van een van de oudste kwelderwallen langs de mon-
ding van de in de loop der eeuwen verdwenen rivier 
de Fivel. Waarschijnlijk is er vanaf de Romeinse tijd 
(de eerste eeuwen na Christus) permanente bewo-
ning geweest en is in die tijd de zo kenmerkende 
radiaalstructuur ontstaan. Als de spaken van een 
fi etswiel waaieren de wegen uit, verbonden door 
rondwegen.
Het land rondom slibde door langzaam stijgende 
waterstanden op en was vruchtbaar, de wierde 
groeide mee door ophoging met plaggen en afval. 
Stormvloeden konden danig huishouden: reden 
waarom de kloosters besloten de op de kwelders 
gelegen wierden te beschermen met dijken. De oud-
ste dijk rond Spijk is tussen 1000 en 1100 direct 
ten noorden van de wierde aangelegd. Deze is in 
het nu uitgebreide dorp nog als Oude Dijkstraat te 
herkennen. 
Bovenop de wierde lag een dobbe, een zoetwa-
terreservoir om mens en dier van drinkwater te 
voorzien, maar in het begin van de dertiende eeuw, 
toen ook dit dorp een eigen kerk bouwde, werd de 
dobbe grotendeels gedempt en kwam de kerk in 
een ringgracht te liggen.

Rampen
Spijk heeft zo zijn goede en slechte tijden gehad. 
Na de aanleg van de eerste dijk werden op en rond 
de wierde huizen bijgebouwd en groeide het dorp, 
ondanks diverse stormvloeden.  
De kerk brandde in 1674 vrijwel volledig af. Hij 

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

werd in 1676 herbouwd met gebruikmaking van 
de overgebleven lange wanden en westelijke muur, 
maar de toren ging verloren. 
Tien jaar later was het weer raak. De Sint Maartens-
vloed van1686, een stormvloed die vooral Noord-
Groningen en het Dollardgebied trof, veegde alle 
42 huizen, boerderijen en schuren van de kaart, 
104 mensen en evenzovele dieren lieten het leven. 
Alleen de pasgebouwde kerk kon de storm weer-
staan. Ook in de Kerstvloed van 1717, die de hele 
Waddenkust van Friesland tot Denemarken onder 
water zette, hield de kerk stand. De woningen ech-
ter niet. Hoeveel huizen er hebben gestaan is niet 
bekend, maar er werden er 34 verwoest. Volgens 
het <i>Register van geleden Verlies</i> zijn er in 
Spijk 53 mensen, 222 ‘hoornbeesten’, 87 paar-
den, 47 varkens en 977 schapen aan de golven 
ten prooi gevallen. Een plaquette In de kerk, in de 
kruisvorm van het bord met het Onzevader, herin-
nert aan de vele rampzalige watervloeden die het 
dorp hebben geteisterd.

Opbouw
Maar de Spieksters zijn niet voor één gat te vangen. 
Zij bouwden hun dorp telkens weer op volgens 
het aloude radiaalpatroon en gestaag groeide de 
bevolking weer. Zo zelfs dat de kerk in 1848 moest 
worden uitgebreid; hij werd toen ook witgepleis-
terd. De toren is een ander verhaal. Daarvoor in 
de plaats kwam eerst in 1711 een dakruiter, maar 
in 1902 besloot men toch tot een echte toren naar 
voorbeeld van die van Uithuizermeeden: het door 
Ede Staal bezongen ‘torentje van Spiek’. Het dorp 

bleef groeien. Nu is het nog steeds  een levendig 
dorp met een kleine 1250 inwoners, waar nog di-
verse voorzieningen en twee basisscholen aanwezig 
zijn.

Beschermd
Dankzij het feit dat bij alle uitbreidingen de 
oorspronkelijke radiaalstructuur gerespecteerd en 
gehandhaafd bleef, is het centrale gebied op 27 
september 1991 defi nitief aangewezen als be-
schermd dorpsgezicht. En daar zijn de Spieksters 
trots op, getuige het eigen ‘Spiekster Laid’ dat 
begint met de woorden:

Wel zal nait de lof bezingen, van ain dörp zo 
schoon as Spiek?
Want op ‘tHogeland gain aine. Is aan onze ploats 
geliek.

Achter de huidige dijk ziet Spijk Sint Maarten en 
Kerst met vertrouwen tegemoet!

Voor meer informatie:
www.spijk.net
www.kerstvloed1717.nl
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