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De filmbeelden maken aanschouwelijk wat er 
gebeurd is, in die rampzalige kerstnacht 300 
jaar geleden, wat de gevolgen waren, en welke 
sporen zijn achtergebleven.  
Ooggetuigen vertellen wat hen overkomen is,  
en authentieke gravures, plattegronden en 
documenten laten zien hoe de ramp in de 18e 
eeuw werd beleefd. Het was de grootse en  
laatste overstroming in eeuwen in Groningen  
en de Ommelanden.
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De sporen in het landschap 
Er zijn veel sporen van de Kerstvloed in het landschap: 
kolken, straatnamen met De Oude Dijk en bijna  
verdwenen dorpen. 
 

  
De begraafplaats Olle Weem maakte deel uit van het 
dorpje Vliedorp. De gevolgen van de vloed voor dit 
dorp waren in aantallen: beschadigde huizen: 32,  
verdronken mensen: 48, verdronken beesten:   
gehoornde 142, paarden: 29, varkens: 16, schapen: 194. 
Uiteindelijk is begraafplaats wat ervan over is.
 
Bij Den Andel is er nog een stuk laatste Oude Dijk als 
monument bewaard, door de Stichting Het Groninger 
Landschap. De Middendijk verving na de ramp de  
verwoeste Oude Dijk en is nog wel aanwezig in het 
landschap.

Olle Weem

Oude Dijk Den Andel 
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De Oude Dijk
Thomas van Seeratt (de Groninger dijkmeester) had  
er al op gewezen: de Oude Dijk, die van Hornhuizen 
naar Uithuizermeeden liep, en die nog uit de 12e en 
13e eeuw stamde, was te steil en te laag.  
De landeigenaren, verantwoordelijk voor de dijk waar 
die over hun land liep, saboteerden de aanbevolen  
versterkingen. Toen, in de kerstnacht van 1717, een 
noordwester woedde met orkaankracht, bleek de  
Oude Dijk dan ook niet bestand tegen de stormvloed. 
Op veel plaatsen werd hij volledig weggespoeld. 

Op aanraden van van Seeratt is na de ramp, ondanks 
tegenwerking van de landeigenaren, een hogere en 
bredere dijk aangelegd: de Middendijk. Niet iedereen 
wilde meebetalen: in het Westerkwartier was nauwe-
lijks schade geweest, en men kwam er in opstand tegen 
de belastingambtenaren. Het heeft tot 1721 geduurd 
voordat de dijken echt verbeterd waren. 

Slachtoffers
De meeste slachtoffers vielen in de gebieden van De 
Marne en van Uithuizermeeden. Het Register van 
Geleden Verlies geeft per dorp een nauwgezet overzicht 
van de schade, het aantal slachtoffers en de omgekomen 
beesten.  

Dat er in de provincie 
Groningen zo veel meer 
slachtoffers vielen dan in 
Friesland (2200 tegenover 
105), heeft waarschijnlijk 
te maken met het feit dat 
het Friese dijktoezicht 
in tegenstelling tot het 
Groningse centraal 
georganiseerd was, 
waardoor de dijken op 
een deskundige manier 
versterkt waren.

Pamfletten en boeken
Informatie werd destijds verspreid via pamfletten en 
boeken, zoals het “Opregt en Nauwkeurig Historis-Verhaal 
van de Waaters-Vloed”, met een uitvoerige beschrijving
van de ramp, ooggetuigenverslagen, lijsten met 
slachtoffers, en dergelijke. 
De provinciale overheid stuurde na de ramp schepen 
uit om mensen en vee te redden, maar de meeste steun 
moest komen van het diaconaat van de plaatselijke 
kerken, die veelal gespaard waren gebleven omdat ze 
hoog op de wierden stonden, en bijna de enige stenen 
bouwwerken in de dorpen waren. 

Register van Geleden Verlies in  
de Provincie van Stad en Lande

Overstroming
Aanvankelijk had een zuidwesterstorm het zeewater 
naar de noordelijke Noordzee gedreven, maar toen de 
wind op 24 december naar het noordwesten ruimde 
en tot orkaankracht aanzwol, stroomde het water met 
een onvoorstelbare kracht terug en stortte het zich met 
huizenhoge vloedgolven op de kusten van Friesland, 
Groningen, Duitsland en Denemarken. 

De dijken werden weggevaagd, en het water over-
stroomde het land, alles verwoestend wat in de weg 
stond. Mensen en vee kwamen, in groten getale,  
jammerlijk om.

Coupure Middendijk in de Emmapolder 

Landaanwinst door inpoldering  
dankzij de Middendijk (1718)  
en de noordelijke kustpolders. 


