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De oude en 

nieuwe dijk bij 

Kloosterburen 

na de 

kerstvloed 

(1718)



De oude en 

nieuwe dijk bij 

Kloosterburen 

rond 1750



26 april 1718             

Zitting van redger Abel Eppo van 

Bolhuis in het Rechthuis van Ulrum 
(F366: nog eind achter de afgebeelde huizen rechts)



• 1. Lippe Claesen 

• 2. Claes Gosens 

• 3. Aeltien Siabbes

• 4. Berent Abels

• 5. Peter Alles weduwe

• 6. Thomas Olgers

• 7. Peter Geerts weduwe

• Melle Pieters, boer te 
Niekerk (Hoofdstraat 26) 
wenst i.v.m. achterstallige 
heemhuur de verkoop van 
overgebleven goederen 
van:

Boedelverkoop april 1721: 

9 gulden 

10 gulden

15 gulden

14 ½ gulden

13 ½ gulden

25 ½ gulden

6 ½ gulden



VERDER NOG DIE RECHTDAG:

• Vrouw Tjarda van Starkenborg op Verhildersum: verkoop 
nagelaten goederen Claes Popkes te Ulrum op de Klei 

• Luitien Folkerts crediteur: verkoop nagelaten goederen Jan 
Claesen en Geertien Jacobs

• Kapitein Jarges landheer: schatting overgebleven hout en 
steen van de weduwe van Evert Pieters (de Haar-Ulrum) en 
van Jacob Jans Prins (Niekerk)

• Heer Polman landheer: schatting overgebleven hout en steen 
van Derk Jans Schuttorp (te Ulrum op de Klei)

• Remke Attes en Hans Philip Lubbers te Ulrum willen hun 
land niet langer inhuren van heer Polman



Kerstvloed 1717, de nacht 24/25 December

• In de Groninger Marne zijn bijna duizend mensen verdronken (circa 

22% van de bevolking) als gevolg van een Noordwesterstorm

• Wie waren de slachtoffers?



Hoe hoog kwam het water?

• Predikant Henricus Eckens van Leens: “Den 25 December op 
Midwinterdagh des morgens om drie uijren heeft God de Heer 
ons alhijr besogtht met een overgroote watervloet, na dat het 
daaghs te vooren sterk gewaaijt had uijt den Zuijdwesten, met 
donder, blixem en hagel, het water is alhijr te Leens 
opgeklommen tot in de school daar het even inspoelde, tot an 
de put in 't Pastoriehof”

• De school ligt thans (Actueel Hoogte Bestand Nederland) net 
boven de 3 meter NAP. De pastorie die droog bleef lag boven 
de 3,5 meter NAP, maar het land in de pastoriehof liep ten 
westen sterk naar beneden tot 1 / 1,5 meter boven NAP. 

• Conclusie: het waterpeil stond op zijn hoogst iets boven de drie 
meter NAP in het kerspel Leens, middenin de Marne
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Drie kerspelen centraal in deze 

lezing
• Niekerk: 55-73 slachtoffers (ca. 54%)

• Leens: 182-186 slachtoffers (ca. 29%)

• Kloosterburen: 178-188 slachtoffers (ca. 

37%)

• Zie overigens voor Vliedorp (48 doden)                    

en Wierhuizen (39-40 doden) artikel: 

– R. Paping, De kerstvloed van 1717 in Vliedorp en 

Wierhuizen’, Stad & Lande (2017), nr. 4, pp. 10-13.



Kerstvloed 1717 in dorp 

Niekerk (in Hisgis kaart 1830)

 eerder hier nog 7 huisjes:  

geheel weggespoeld en alle 

bewoners verdronken

 7 kerk en pastorie blijven 

gespaard

 7 boerderij Melle Pieters: 

overleverVermoedelijk nog 1 of 2 

huisjes weggespoeld 

 7 boerderij Cornelis 

Klaasen weduwe: overlever

 7 boerderij Renger Jans: 

overlever



Niekerk: circa helft 

verdronken

• Grotere boerderijen ->                                      
1 van de 11 weggespoeld

• Kleine boerderijtjes: alle 3 weggespoeld

• Pastorie: niet weggespoeld

• Gewone huizen in dorp Niekerk circa 9 van 
de 12 weggespoeld

• Totaal: circa 13 van de 26 woongebouwen 
weggespoeld en voor zover bekend vrijwel 
alle bewoners verdronken



DeValge onder Leens: aantal huisjes van arbeiders en 

kleine neringdoenden 

-> alle 17 volwassen Gereformeerde lidmaten in 

10 huishoudens verdronken



Rond Verhildersum (Leens): 
14 van de 22 lidmaten verdronken

• Overlevers:

– 4 adellijke borgbewoners  (weduwe en                            3 
dochters van Edzard Jacob Tjarda van                         
Starkenborgh + 1716: portret)

– Boerin Boikema op Tuinsterheerd

– Boerin op Burchthoeve (Dijkstilsterweg 6)

– Boerin op ‘t Ploatske (Wierde 15)

• Verdronken:

– 3 Boerengezinnen op Schaapweg 1 (Achter Borg) en 3 
(naamloos) en Valge 59 (Tammensheerd)

– 3 Kleine boertjes bij Schaapweg en Achtervalge 20

– 2 Arbeidersgezinnen bij Schaapweg en ten zuiden Valge



Grijssloot onder Leens

• Alle 7 grote boerderijen gespaard

• Enige slachtoffers in het arbeidershuisje: in elk geval 
een weduwe met haar gehuwde zoon

Arbeidershuisje

Schaapweg richting 

de Valge / Leens



Leens, Wehe, Warfhuizen en Zuurdijk ca. 1675



Kloosterburen: 37% slachtoffers (kaart ca. 1820)



Molenrij (kaartje ca. 1730)
• Groot tjalkschip slaat over de dijk                    

en redt te Molenrij:

– 10 mensen uit instortend schoenmakershuis

– Ca 30 mensen verzameld op de Molenberg

• Dus water 

spoelde gewoon 

over de dijk. 

Niet de zwakte

van de dijk, maar 

de hoogte was 

het probleem



Molenrij
• Bakkerij Luidens weggespoeld. Bakker en knecht 

dood; broer overleeft, drijvend op dak naar Eenrum

• Vijftal huizen in westen Molenrij vernietigd. O.a. gezin 

Jacob Scheltes verdrinkt (opvolger boerderij H. van 

Cappenbergweg 35): vergelijk kaarten ca. 1675 en ca. 1830



Feddema-

heerd (1727)

• Groot deel land ligt 

buitendijks na 1717

• Boerderij zelf 

gespaard

• Een weggespoelde 

boerderij wordt bij 

het land gevoegd



Langs de Dijksterweg 

en achter de dijk
• Enkele huisjes op ´dijklegers´ zijn weggespoeld

• De bewoners van de meeste grote boerderijen overleven 
(Groot-Halsum, Heemsterheerd afb., Bokum, 
Dijksterweg 22)

• De bewoners van kleinere boerderijen verdrinken veelal 
(o.a. Klein-Halsum?)

• Van veel kleine en middelgrote boerderijen wisselen de 
bewoners rond 1717 (Bolheem, Dijksterweg 21, Dam, 
Feddemaweg 11): zijn mogelijk ook weggespoeld



Boerderij 

Dijksterweg 31

• Lijkt weggespoeld

• Eigenaar jonker Jan 

Lewe kon dijklasten 

niet betalen: 

eigendom vervalt 

aan de provincie

• Slechts klein huisje 

in 1730 --->



Kloosterburen: 37% slachtoffers (kaart ca. 1820)



25

6%

34%

37%

12%
29%

54%

16%

10%

28%

10%

40%

6%

16%

21%

32%

33%

19%

Geschatte percentage 

verdronkenen in de 

Kerstvloed van 1717 in de 

Marne en omgeving

9%

3%



14%

36%

18%

30%

10%

2%

8%

6% 6%
17%

13%

1%

0,4%

1%

2% 0,6%

0,2%

0,1%

1%

0,0%

0,4%

Percentage verdronkenen in de 

Kerstvloed van 1717 per latere 

gemeente in Hunsingo en Fivelingo



Conclusies

• Niet de zwakte van de dijken, maar de hoogte was 
het probleem

• Waterstand 3 meter boven NAP. Groot deel Marne 
al snel bedekt met meer dan 2 meter ijskoud water

• In de nacht in water komen betekent zekere dood

• Slachtoffers vooral onder de kleine boeren, 
arbeiders en ambachtslieden

• Kwaliteit van de woonhuizen cruciaal: kleine 
huisjes storten in. Stevige boerderijen weerstaan de 
watervloed

• Ook wierden en andere verhogingen konden (kans 
op) redding betekenen


