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Op 4 oktober 1718 verzamelde zich in het dorp Zuidhorn een groot aantal met
geweren en ander materiaal bewapende inwoners uit het Groningse Westerkwartier.1 Meer dan duizend personen protesteerden er tegen een recent besluit
van het provinciaal bestuur van Stad en Lande. Het had besloten om van een
aantal dorpen te eisen dat zij dijkherstelwerk uitvoerden, dit als reactie op een
catastrofale overstroming, namelijk de Kerstvloed. De protesterende dorpelingen kwamen uit dorpsgemeenschappen die al enige tijd ernstig leden onder
de gevolgen van verschillende natuurrampen, waaronder de dodelijke Sint
Maartensvloed van 1686 en een veepest die vier jaar na de eerste uitbraak in
1714 nog steeds zeer kostbaar uitpakte.2 Deze rampen kwamen bovenop de
economische moeilijkheden die voortvloeiden uit een algemene neergang in
de plattelandseconomie sinds het midden van de 17e eeuw.3 De Kerstvloed van
1717 veroorzaakte in de kustgebieden echter een mate van verwoesting die elke
parate herinnering te boven ging. In de provincie Groningen kwamen 2276
personen door de overstroming om. De Kerstvloed vaagde honderden huizen
weg; duizenden runderen, schapen, varkens en paarden verdronken.4 Deze
dramatische aantallen geven slechts een oppervlakkig beeld van de werkelijke
omvang van de ramp. Officiële schaderapporten van vlak na de ramp schoten
tekort in het bepalen van de impact van de vloed, inclusief de schade aan eigendommen, gederfde inkomsten door mislukte oogsten en noodzakelijke arbeid
voor herstelwerkzaamheden. De Kerstvloed was een natuurramp die verspreid
over de hele Groningse kustregio dorpsgemeenschappen economisch en sociaal ontwrichtte.
Op 29 augustus 1718 verordonneerde het provinciaal bestuur dat de inwoners van het Westerkwartier een bedrag van 22.000 gulden moesten opbrengen voor het herstel van de nabijgelegen dijken.5 Vanuit het perspectief
van de verzamelde menigte in Zuidhorn was deze ordonnantie niets anders
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dan een extra ramp. Als reactie begaf een aantal boeren uit het Westerkwartier
zich in gezamenlijk protest naar het dorp Aduard, ten noordwesten van de
stad Groningen.6 De protesterende plattelandsbewoners verzetten zich tegen
een bevel dat zij niet alleen als financieel onhaalbaar, maar gezien hun recente
trauma ook als volstrekt ongepast beschouwden. Bovendien vormde het bevel
een grove inbreuk op hun traditionele rechten. Dijkonderhoud was van oudsher een lokale aangelegenheid. Vanuit die invalshoek stond het bevel voor een
ongewenste inmenging van de provincie en de stad Groningen in de eigen,
lokale aangelegenheden. De provinciale autoriteiten reageerden scherp op het
georganiseerde boerenprotest. Zij mobiliseerden vijftig soldaten en vroegen
om militaire versterking uit Friesland. In Aduard kwam het tot een treffen tussen beide partijen, waarbij de Groningse militie het vuur opende; ten minste
twee boeren werden gedood. Hierop viel de menigte uiteen. De voormannen
van de opstand werden gearresteerd en vervolgens voor het gerecht gebracht.7
Zo snel als de opstand was begonnen, zo snel bloedde hij na dit ingrijpen door
de overheid ook weer dood.
Ondanks zijn kortstondigheid en spoedige mislukking geeft de Aduarder
opstand op aangrijpende wijze een fraai inzicht in de bredere geschiedenis
van natuurrampen en dijkonderhoud in het Noordzeegebied. Historici die zich
met rampen bezighouden, wijzen al lang op de katalyserende rol van rampen
bij technologische en sociale ontwikkelingen, alsook bij politieke conflicten
en veranderingen. Rampen kunnen sociale spanningen aan het licht brengen
of sluimerende conflicten verergeren. De Aduarder opstand was hiervan een
voorbeeld. De vele doden, de economische verliezen en de door alle tegenslagen
oplopende emoties legden de onderliggende gespannen sociale verhoudingen
bloot.8 De Kerstvloed van 1717 veroorzaakte sociale onrust in het Westerkwartier
en leek een eeuwenoud conflict tussen de stad Groningen en de Ommelanden
te doen herleven. Op het eerste gezicht lijkt de opstand zo een symptoom te
zijn geweest van deze vijandigheid tussen stad en platteland.
De Aduarder opstand weerspiegelt ook het cliché binnen het wetenschappelijke rampenonderzoek dat slachtoffers rampen verschillend ervaren. In
bepaald opzicht was de Groningse ervaring van de Kerstvloed vergelijkbaar met
die van veel andere plaatsen in het Noordzeegebied. Veel van de oudere studies
over de Kerstvloed karakteriseren deze als een internationale ‘Noordzee-ramp’,
waarvan de wijdverspreide impact een gemeenschappelijke slachtofferervaring
creëerde. Tegelijkertijd verschilde het effect van de overstroming sterk van
plaats tot plaats. Dit gold ook binnen een gebied als de Ommelanden. Sommige
dorpsgemeenschappen leden hier veel grotere verliezen dan andere. Als in samenhang daarmee dijkherstel uitbleef, bleven de getroffen dorpen of gebieden
ook kwetsbaarder voor vervolgoverstromingen. Hoewel grote delen van de Ommelanden dramatische verliezen leden en zich geconfronteerd zagen met grote
financiële lasten, bleef het verzet beperkt tot de boeren uit het Westerkwartier.
Dit roept de vraag op, hoe de ervaring van deze opstandelingen verschilde van
degenen die niet bereid of niet in staat waren tot protest. En breder: wat vertelt
deze episode ons eigenlijk over de veranderingen in het dijkbeheer die gedurende deze periode plaatsvonden in het Noordzeekustgebied?
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Dit artikel bespreekt de gevolgen van de Kerstvloed. Hierbij staat de kwestie
van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het dijkherstel centraal.
De Groningse kustdorpen worstelden met het vinden van een balans tussen
enerzijds hun sterke behoefte aan externe hulp en anderzijds het politieke
streven tot behoud van de eigen traditionele rechten. Het conflict draaide om
zogenoemde ‘ad hoc gemeenmaking’ van de dijken, dat wil zeggen het tot tijdelijk publiek eigendom maken ervan. 9 De Groningse reactie op de Kerstvloed
wortelde diep in de lokale geschiedenis en geografie, maar paste ook in een
breder patroon van conflicten rond de vroegmoderne gemeenmaking van dijken in het Noordzeekustgebied.

De sterk variërende impact van de Kerstvloed
De Kerstvloed was zonder twijfel een van de meest dodelijke en allesvernietigende overstromingen uit de geschiedenis van de Noordzeekustregio. Van NoordHolland tot aan de kuststreek van het huidige Denemarken overstroomden grote
gebieden langs de zuidelijke Noordzeekust. De in kranten en compendia voorkomende berekeningen van de dodentallen gaven een verbijsterend beeld van
de aangerichte verwoesting, zelfs voor een periode waarin men aan geregelde
overstromingen gewend was. Historici schatten het aantal doden op 13.000.10 De
impact van de storm was het grootst in het Waddenkustgebied met zijn archipel
van Friese eilanden, kwelders en op de zeeklei gelegen kustplaatsjes, maar ook
uit verderaf gelegen steden als Londen, Amsterdam en Hamburg kwamen meldingen over extreem hoog water en kleine overstromingen.11
De vroegste verslagen over de overstroming schilderden een beeld van
bijna uniforme verwoesting en gedeelde kwetsbaarheid. Ze verkondigden een
algehele boodschap van gemeenschappelijk ongeluk, dat dikwijls in verband
werd gebracht met de goddelijke voorzienigheid. Deze vroege literatuur over de
Kerstvloed beschreef de gebeurtenissen algemeen in termen van rampspoed.
De schrijvers wezen op de consternatie en verwarring die er in steden als
Emden en Groningen heerste en schetsten de wanhoop van de plattelandsbewoners die aan de watervloed probeerden te ontkomen. Veel van deze verhalen
verschenen in boeken, zoals Gerardus Outhofs Verhaal van Alle Hooge Watervloeden en in korte geschiedwerkjes, zoals A.E. Crous’ Opregt en nauwkeurig
historis-verhaal van de [...] waaters-vloed, met daarin een overzicht qua aantallen
en locaties van de dijkdoorbraken, de verwoeste huizen, de omgekomen personen en het gestorven vee. 12 Deze boekwerkjes behandelden steeds dezelfde
thema’s, vanaf de aangrijpende beschrijvingen van de eerste momenten van
de overstroming, via de totale verrassing van de slachtoffers, tot de schijnbaar
niet te stoppen kracht van de golven die alles op hun pad wegspoelden. Zowel
calvinistische, lutherse als mennonitische predikanten publiceerden preken
en gedichten over de Kerstvloed. Met hun gedeelde zoektocht naar een in de
ramp besloten goddelijke boodschap overstegen zij in hoge mate de heersende
religieuze verdeeldheid.13 De schrijvers over de ramp richtten zich vanzelfsprekend primair op hun eigen regio, maar lieten slechts zelden na hun verhaal te
plaatsen in een breder, verbindend verhaal van gedeelde tragiek.
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De vroege visuele weergaves van de impact die de Kerstvloed had, geven
een vergelijkbaar beeld. Johan Baptiste Homann, de geograaf van keizer Karel
VI van het Heilige Roomse Rijk, tekende in 1718 de bekendste kaart van de
Kerstvloed. Zijn Geographische Vorstellung der jämmerlichen Wasser-Flutt in
Nieder-Teutschland laat de overstroming zien als een algemene ramp van het
Noordzeekustgebied.14 (Afb. 1) Hoewel de kaart is bekritiseerd vanwege zijn
onnauwkeurigheid, zowel qua ruimtelijke weergave van de vloed als qua vermelde dodentallen, geeft zij een goede visuele aanvulling op het genoemde
verhaal van verbondenheid.15 Homann brengt het hele Noordzeekustgebied
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Afb. 1a. Uitsnede met de
provincie Stad en Lande
uit de Kerstvloedkaart
van Johann Baptiste
Homann (afb. 1).

in kaart, van de Haarlemmermeer in Holland tot de noordelijke eilanden van
Sleeswijk-Holstein. Op detailniveau geeft hij hierbij de getroffen dorpen weer,
zonder dat dit tekort doet aan het dramatische totaalbeeld van de grote uitgestrektheid van het getroffen gebied. Hij doet dit door Holland en Friesland,
weliswaar op dezelfde schaal, maar op een afwijkende plek, als bijkaart op de
hoofdkaart te plaatsen.16 Zijn basiskaart verschaft de geografische informatie
die nodig is voor een goede oriëntatie. Zonder de aanvullende informatie over
de variërende impact van de Kerstvloed per regio, blijft het uit de kaart sprekende beeld toch vooral dat van een algemene verwoesting.
Ondanks de visuele en verhalende kracht van deze weergave, waren de gevolgen van de Kerstvloed zeer verschillend. Waar regio’s als Holland, Friesland
en grote delen van Noord-Duitsland relatief weinig schade leden, ondervonden
andere gebieden dramatische verliezen. (Afb. 2) Meer dan een kwart van de
slachtoffers viel in Ostfriesland, net over de oostgrens van Stad en Lande. De
gevolgen waren hier zo ernstig dat de 18e-eeuwse historicus Tileman Dothias
Wiarda verklaarde dat de Kerstvloed een nieuw tijdperk opende in de Ostfriese
geschiedenis.17 Nog eens 21 % van de slachtoffers viel in het Oldenburger
kerspel Butjadigen. Dit gebied aan de noordelijke kust van Oldenburg leed de
meest dramatische verliezen. Bijna 30 % van de bevolking kwam om en in
sommige dorpen stierf meer dan 80 % van de inwoners.18 In zijn studie over
de demografische geschiedenis van Butjadigen relateerde Wilhelm Norden de
Kerstvloed aan een extreme sterftepiek in een periode die sowieso al door demografische neergang werd gekenmerkt.19 Nog eens 11 % van de slachtoffers
viel in Jever en ongeveer 10 % in het zuidelijke deel van Dithmarschen, in
Sleeswijk-Holstein. Geen enkele andere bestuurlijke regio in Duitsland kende
echter verliezen van meer dan 8 %.20
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Groningen was veruit het zwaarst getroffen gebied binnen de Republiek.
Bijna 94 % van de Nederlandse slachtoffers viel hier. De provincie Holland ontsnapte bijna ongeschonden aan de Kerstvloed en Friesland leed slechts geringe
verliezen, namelijk de overige 6 % van de Nederlandse slachtoffers. Helaas
bestaan er nauwelijks provinciale studies naar de Groningse verliezen tijdens
de overstroming. De Groningse bevolkingsomvang stagneerde of daalde gedurende een groot deel van de periode sinds 1650, maar een bevolkingsneergang
door de Kerstvloed van rond de 3 % of minder kan met redelijke zekerheid
worden verondersteld.21
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Afb. 3. De slachtoffers van de Kerstvloed,
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Deze regionale verschillen zijn de 18e-eeuwse lezers vermoedelijk niet ontgaan.
Rampverslagen gingen vaak vergezeld van lijsten met de aantallen slachtoffers en
de schade per land, regio en soms plaats. Auteurs publiceerden de door hen verzamelde informatie over schade en dodentallen in pamfletten en officiële bulletins.
Sommige van de eerste overzichten werden opgetekend in documenten van dorpskerken, zoals doop- en trouwboeken.22 In Leens noteerde de predikant bijvoorbeeld
dat 50 huizen volledig verwoest waren en nog veel meer beschadigd; 108 mensen
waren hier verdronken, evenals 380 koeien, meer dan 100 paarden en zeer veel
schapen.23 Naarmate in de nasleep van de Kerstvloed meer overzichten gemaakt en
gepubliceerd werden, trad de sterke variatie qua gevolgen duidelijker aan het licht.
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De internationale en regionale variatie weerspiegelde zich op provinciaal
en lokaal niveau. Het zwaarst getroffen waren in Nederland de nieuw ingepolderde kuststroken en de zeekleigebieden grenzend aan de Waddenzee.
(Afb. 3) De streken met de meeste slachtoffers lagen, niet verrassend, nabij
dijkdoorbraken. In de provincie Groningen vielen de meeste slachtoffers in
Hunsingo en Fivelingo, regio’s die van oudsher de hoogste inwonersaantallen
hadden.24 Zelfs in afzonderlijke dorpen traden verschillen op, in die zin dat de
armen die op de dijken of lager gelegen gronden woonden, zwaarder werden
getroffen dan hun rijkere streekgenoten.25 Als we echter niet alleen naar de
menselijke slachtoffers kijken, maar ook naar de verliezen aan woningen en
vee, dan ontstaat een gelijkmatiger beeld van de verwoesting. (Afb. 4 en 5)
Onder de gebieden met de meeste verwoeste huizen behoorden ook de lager
gelegen regio’s ten noordoosten van de stad Groningen; het verlies aan vee laat
eenzelfde patroon zien.
Het verschil tussen enerzijds de tamelijk algemene verwoesting van het
platteland en anderzijds de grote variatie in aantallen menselijke slachtoffers
zou weleens kunnen wijzen op het grote belang van een goed functionerend,
vroegtijdig alarmeringssysteem. Kroniekschrijvers van de Kerstvloed beschreven hoe de meeste slachtoffers zich tot het laatste moment niet bewust waren
van het binnenstromende water, terwijl de bewoners van de verder landin-
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Afb. 5. Het verlies aan
vee per (latere) gemeente. De omvang van
iedere cirkel staat voor
het totale verlies van al
het vee in de betreffende
gemeente. Met vier
kleuren wordt dit verder
opgedeeld naar paarden, runderen schapen
en varkens. Bronnen: zie
het bijschrift bij afb. 3.

waarts gelegen dorpen meer tijd hadden om zich erop voor te bereiden. In het
kerkboek van het dorp Woltersum, uit het zwaar getroffen Fivelingo, staat opgetekend hoe veel inwoners genadig door de vloed bleven gespaard. Dit kwam
deels doordat zij op de bewuste dag op sommige van de laaggelegen huizen in
de polder witte doeken zagen wapperen, ten teken van de noodtoestand. Verder
klonk er het aanhoudende gebeier van de kerkklokken, somber, doordringend
en angstaanjagend. Deze vroegtijdige vormen van waarschuwing kwamen echter niet op tijd genoeg om al het vee nog te kunnen redden: in de grachten om
het kerkhof lagen nadien dode koeien en schapen.26 Mensen konden volledig
door overstromingen van de kust worden verrast, vooral als zij vlakbij of op de
dijk woonden. Waarschijnlijk hadden de inwoners van de verder landinwaarts
gelegen streken dankzij de compartimentering van het landschap met lage
dijken of kades meer tijd om zichzelf in veiligheid te brengen, maar dat gold
niet automatisch voor hun eigendommen.
De wijze waarop men de Kerstvloed ervoer was, kortom, beslist niet overal
gelijk. De gevolgen verschilden langs de Noordzeekust, maar ook binnen zwaar
getroffen regio’s zoals Groningen. De meeste schade bleef hier beperkt tot de
zeekleigebieden langs de kust, met name Fivelingo en Hunsingo, maar op
sommige plaatsen strekte de overstroming zich uit tot lagergelegen streken
verder landinwaarts. Grote delen van de zeedijken werden weggespoeld. De
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Kerstvloedramp eindigde in Groningen echter niet op 26 december 1717.
Overlevenden moesten op redding wachten; akkers en weilanden bleven onder
water staan; oogsten gingen verloren; dijken bleven maandenlang open liggen.
Deze gevolgen troffen sommige gebieden in Groningen veel zwaarder dan
andere.
In de dagen en weken na de storm nam de overheid het voortouw bij het
herstel. In de Ommelanden bestond sowieso veel verzet tegen provinciale bevelen. De sterk uiteenlopende gevolgen van de Kerstvloed, in combinatie met het
gevaar voor herhaalde overstromingen, waren echter bepalend voor de vorm die
het verzet kreeg. Vanuit een breder perspectief bezien, voltrok het conflict tussen het Westerkwartier en de provinciale overheid zich volgens een oud patroon
dat herkenbaar is in de geschiedenis van de ad hoc gemeenmaking van dijken.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het dijkbeheer
Het dijkbeheer in Groningen deelde een gemeenschappelijke oorsprong met
vergelijkbare organisaties voor dijkonderhoud langs de Noordzee. De meeste
ontstonden in de Middeleeuwen, toen na zware stormen veel geld en arbeid
nodig was voor dijkherstel. Aanvankelijk waren de individuele landgebruikers
verantwoordelijk voor de dijken. De groeiende omvang en complexiteit van de
afwaterings- en dijkinfrastructuur in de vroegmoderne tijd stimuleerden echter
de overdracht van de individuele verantwoordelijkheid naar het niveau van de
gemeenschap: de genoemde gemeenmaking. Het gemeenschappelijke beheer
schiep de voorwaarden voor een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
voor het dijkonderhoud. Instellingen, de dijkrechten in Groningen, beheerden
de zeedijken en legden de nabij gevestigde landgebruikers (dijkplichtigen)
hiervoor belasting op (dijkschot); Ze groeiden uit tot machtige organen van
lokaal en soms ook van regionaal bestuur.
Gedurende de 17e eeuw begonnen de dorpsgemeenschappen langs de kust
voor het dijkonderhoud in toenemende mate op provinciale steun te rekenen.
Dit was grotendeels het gevolg van geleidelijke landschappelijke veranderingen, zoals het verdwijnen van het buitendijkse ‘voorland’ en het inklinken van
de landinwaarts gelegen, drooggelegde veengebieden. Deze veranderingen resulteerden in steeds verwoestender overstromingen. Waterschappen bouwden
houten versterkingen (paalwerken) en waterkeringen (hoofden) bij de meest
kwetsbare plaatsen langs de kust, maar deze vernieuwingen waren onbetaalbaar voor de lokale organisaties. De provincie Groningen loste dit dilemma op
door vanaf 1650 twee derde van de kosten voor deze houten versterkingen te
betalen.27 Deze gedeelde verantwoordelijkheid werd geaccepteerd omdat het
dijkbeheer primair een lokale aangelegenheid bleef. De dominante trend in de
17e eeuw was echter naar een toenemende invloed van de provinciale overheid.
Geen interventies gaven zoveel aanleiding tot conflict als gemeenmakingen.
Dit kwam doordat ze steevast door territoriale staten dan wel andere hogere
overheden van bovenaf werden opgelegd. De meeste gemeenschappen langs
de Noordzeekust kregen tussen de Late Middeleeuwen en de Vroegmoderne
Tijd met een vorm van gemeenmaking te maken. Milja van Tielhof beschrijft
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Kwijtscheldingen

Afb. 6. De provinciale
belasting ten behoeve van de dijken
en dijkhoofden, en de
kwijtscheldingen tussen
1650 en 1750. Bron: V.
Enthoven en L. van der
Ent, Gewestelijke Financiën
Ten Tijde van de Republiek
Der Verenigde Nederlanden.
Dl. 3. Groningen (15941795) (Den Haag 2001),
de tabel met de provinciale lasten (dijken
en hoofden) 354-356.
Digitaal: http://resources.huygens.knaw.nl/
gewestelijkefinancien/
Spreadsheets.

Dijklasten

Dijkreparatie tijdperk

een aantal strategieën die overheden toepasten om het dijkonderhoud van
het lokale naar het regionale gezagsniveau op te schalen, waaronder ad hoc
gemeenmaking. Ad hoc hulp bestond uit tijdelijke overeenkomsten die bepaalden dat verder landinwaarts gelegen dorpsgemeenschappen (hulpkarspelen)
na overstromingen bijdroegen aan het dijkherstel, onder voorwaarde dat de
verantwoordelijkheid voor de dijken daarna weer naar de lokale autoriteiten
terugging.28 De hulpkarspelen stemden echter zelden welwillend in met deze
bepalingen. De Groningse gebeurtenissen van 1718 weerspiegelden grotendeels dit algemene patroon rond het dijkbeheer in het Noordzeegebied. Na de
Sint-Maartsensvloed van 1686 beval de provincie Stad en Lande de hulpkarspelen financiële steun te geven; de provinciale militie leverde arbeidskrachten
voor het dijkherstel. Deze reactie diende als model voor het provinciale optreden na de Kerstvloed. De lokale dijkrechten bleven in Groningen grotendeels
autonoom; ze verzetten zich sterk tegen de invloed van de provincie of de stad
Groningen. De angst voor deze externe invloed bleek volop in de nasleep van
de Kerstvloed, toen de lokale gemeenschappen zich opnieuw geconfronteerd
zagen met de mogelijkheid van ad hoc gemeenmaking.
De Kerstvloed ging de mogelijkheid van de dijkrechten of andere lokale
organisaties om adequaat te reageren ver te boven. De Ommelanders worstelden direct na de overstroming al met de verantwoordelijkheid voor het redden van de getroffenen. In de weken en maanden hierna stonden zij echter
voor een nog veel moeilijker opgave, namelijk het herstellen van de dijken, dit
naast het meer algemene herstel dat moest plaatsvinden vanwege het verlies
van oogsten en eigendommen. De financiën vormden hierbij het grootste probleem. Door de enorme schaal van verwoesting was het moeilijk de precieze
omvang ervan te bepalen. In Groningen nam een provinciale commissie de
verantwoordelijkheid voor het herstelwerk op zich. Veel van het werk werd
gedaan onder supervisie van de provinciaal commies Thomas van Seeratt.29
De lokale gemeenschappen hadden grote moeite om de door de provinciale
commissie geëiste herstelwerkzaamheden te kunnen betalen. De ramp had
de middelen van de lokale dijkrechten uitgeput. Deze ‘waterschappen’ konden
niet terugvallen op de dijkplichtigen, omdat veel van deze belastingplichtigen
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zelf zwaar door de overstroming waren getroffen. Juist op het moment dat de
dijklasten sterk stegen, piekten in Stad en Lande dan ook de verzoeken tot
belastingvrijstelling. In juli 1718 gaf de provincie bijvoorbeeld een tijdelijke
belastingvrijstelling aan overstromingsslachtoffers. De aanvrager moest hiervoor twee betrouwbare getuigen meebrengen die konden verklaren dat hij dat
jaar vanwege de overstroming geen inkomsten uit vee of gewassen had.30 In
1720 bereikte het aantal belastingvrijstellingen in Groningen een niveau zoals
dat niet meer was voorgekomen sinds het beruchte Rampjaar 1672. Deze gelijktijdige ontwikkelingen toonden enerzijds de grote behoefte aan geld voor
de dijken, terwijl anderzijds velen te onvoorbereid waren om daaraan te kunnen bijdragen. (Afb. 6) Het was in deze context van onder grote druk staande
provinciale financiën en wanhopige landgebruikers dat het in 1718 tot een geweldsuitbarsting kwam. Een opdracht aan de hulpkarspelen om bij te dragen
aan de herstelwerkzaamheden vormde hierbij de katalysator. Het conflict over
het dijkherstel en de financiering hiervan escaleerde uiteindelijk in oktober tot
het gewapende protest in Aduard.

De weg naar Aduard
Het Groningse conflict ging terug tot 10 januari 1718, toen de provinciale commissie voor het dijkherstel een plan van aanpak presenteerde. De commissie
stelde voor dat de landeigenaren wier land aan de beschadigde dijken grensde,
geld en arbeid voor het herstel zouden leveren.31 Belangrijk was dat de hulpkarspelen ook aan het herstel moesten bijdragen. De stad Groningen steunde het
voorstel, omdat het haar vrijwaarde van financiële medeverantwoordelijkheid.
De Ommelander regenten waren echter fel tegen. Hoe kon van hun ongelukkige ingezetenen worden verwacht dat zij hulp boden aan andere, net zo ongelukkig getroffen slachtoffers die zelfs nog tot hun nek in het water stonden, zo
vroegen zij zich af.32 Ze stelden een alternatief plan voor. Hierin was sprake van
belastingverlichting. Het herstelwerk zou worden betaald vanuit de gezamenlijke provinciale schatkist. Het Ommelander tegenvoorstel appelleerde aan de
gedeelde ervaring van rampspoed in de provincie en probeerde de gevolgen van
de overstroming in een zo breed mogelijk verband te plaatsen.
De discussie voltrok zich aanvankelijk langs een ruraal-urbane scheidslijn.
De bovenliggende stroming had de oude, uit de Middeleeuwen stammende
spanningen tussen de Ommelanden en de stad weer blootgelegd. Deze tegenstelling was in de loop van de Vroegmoderne Tijd dermate toegenomen
dat de Staten Generaal der Nederlanden menigmaal voor arbitrage werden
ingeroepen.33 Dit gebeurde ook weer in 1718, toen de provincie Stad en Lande
een delegatie van de provincie Friesland en de Staten Generaal in Den Haag
uitnodigde om te bemiddelen in het conflict over de financiering van de dijken.
Tot ongenoegen van de Ommelanden steunde deze Fries-Haagse delegatie het
standpunt van de stad Groningen en in augustus accepteerden de Ommelander regenten morrend het plan. De Ommelanden onderhandelden vanuit een
relatief zwakke positie, omdat er gevaar dreigde van nieuwe overstromingen,
die hen in het snel naderende winterseizoen onevenredig zwaar zouden tref-
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fen. De hulpkarspelen zouden, naast de provinciale militie, moeten helpen bij
het herstelwerk; de provincie financierde het herstelwerk niet uit de algemene
kas.
Deze uitkomst was representatief voor twee elkaar versterkende ontwikkelingen in de 18e eeuw. De eerste was dat de Staten-Generaal in toenemende
mate de positie van de stad Groningen steunde tegenover het omliggende
platteland. De tweede ontwikkeling betrof de groeiende macht van de stad Groningen ten koste van haar achterland. Bij de Aduarder opstand van 1718 ging
het om een afwijzing van deze beide ontwikkelingen. Tegelijk betrof het een
protest tegen – wat de opstandelingen ervoeren als – een breuk met de traditie
die de lokale waterschappen eeuwenlang ijverig hadden verdedigd. Bovendien
toonde het protest de frustratie van een economisch zwaar getroffen bevolking
die opgedragen was de haar resterende schaarse middelen te gebruiken voor
het dijkherstel. In al deze opzichten weerspiegelde de opstand de Ommelander
belangen.
De Aduarder Opstand werd in de Ommelanden echter niet breed gesteund.
Het gewelddadige verzet bleef tot het Westerkwartier beperkt. Dit kwam
doordat bij de opstand van 1718 ook lokale belangen meespeelden. Volgens
de boeren uit het Westerkwartier was de verantwoordelijkheid voor de dijken
oneerlijk verdeeld. Ze betoogden dat de nieuwe, door de provincie beoogde dijken veel zwaarder waren dan de oude zeedijken en daardoor ook veel duurder.
Bovendien meenden ze dat de Groninger Staten het provinciale herstelplan
hadden goedgekeurd zonder er rekening mee te houden of de landgebruikers
die moesten meehelpen daarvoor wel de middelen hadden, of mogelijk de handen al vol hadden aan het herstel van hun eigen dijken.34 Volgens hen was het
Westerkwartier ook zwaar door de Kerstvloed getroffen en was het dus onredelijk om van hen te verwachten dat zij de dijken van Hunsingo herstelden: in het
eigen gebied was nog meer dan genoeg herstelwerk te doen. In dit verband was
het van belang dat het Westerkwartier het enige gebied in de Ommelanden was
dat moest meehelpen aan herstelwerk buiten het eigen gebied.
De weigering van de boeren van het Westerkwartier om hun buren te
helpen was exemplarisch voor de pogingen tot ad hoc gemeenmaking in het
Noorzeekustgebied. 35 Tot op zekere hoogte kan het verzet wat bot en harteloos
overkomen, aangezien de meer inlands gelegen hulpkarspelen doorgaans
minder schade van de overstromingen ondervonden. Ondanks hun bewering
van het tegendeel, gold dit zeker voor de inwoners van het Westerkwartier na
de Kerstvloed. In het Westerkwartier waren er slechts twee ernstig getroffen
kerspelen en in het hele gebied kwam slechts één persoon om. (Afb. 7) Het
Westerkwartier ontsnapte echter niet ongeschonden aan de ramp. In twee
dorpen ging een aanzienlijk aantal huizen en boerderijdieren verloren, terwijl
veel van de behouden goederen ondergelopen waren. In Oldehove verloor men
bijvoorbeeld 10 huizen, 53 stuks vee en 244 schapen.36 Het Westerkwartier
kampte ook met de financiële gevolgen van slechte oogsten in 1709-10 en een
van 1714 tot 1720 voortwoekerende uitbraak van de veepest: het gevolg was
een neergang van 47 % in de belastinginkomsten.37 Maar het belangrijkste was
wellicht dat dit na 1686 de tweede keer was dat de provincie de hulpkarspe-
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len financieel aansprakelijk stelde voor het dijkherstel. Het voorstel van 1718
dreigde een vervolg te geven aan het precedent. Hoewel het Westerkwartier niet
met zo’n grote schaal van verwoesting te maken had als Hunsingo of Fivelingo,
ervoer men er het eigen herstel toch ook als moeizaam en kostbaar. Bovendien
deelde men de breed heersende angst voor interventie van bovenaf.
De opstand van het Westerkwartier begon op 11 juni, toen de betreffende
boeren zich voor herstelwerkzaamheden in Kloosterburen moesten melden.
Tot ontsteltenis van Thomas van Seeratt kwamen de uit het Westerkwartier
opgeroepen hulpkerspelen niet opdagen en de boeren die wel gekomen waren,
weigerden om te werken en vernielden zelfs gereedschap.38 Door hun verzet
tegen de provinciale oproep stelden zij zich echter in toenemende mate bloot
aan een direct overheidsingrijpen. De provinciale overheid categoriseerde hun
houding als problematisch. Middels een plakkaat van 22 juni dreigde zij met
militair ingrijpen indien het Westerkwartier niet aan het verdere herstelwerk
bijdroeg. Dit zette alleen maar meer kwaad bloed bij de opstandige boeren.39
Eind juni had het Westerkwartier zich aan het hoofd van het plattelandsverzet
tegen het provinciale dijkherstel gesteld.
Hoewel het Westerkwartier een standpunt vertegenwoordigde dat aan het
begin van 1718 nog breed in de Ommelanden gedeeld was, kwam het er laat
in de zomer alleen voor te staan. Het snel naderende stormseizoen werd voor
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andere, meer kwetsbare gebieden te beangstigend om te negeren. Tot in augustus van 1718 was de zeedijk bij Kloosterburen nog steeds niet hersteld en grote
delen van Hunsingo lagen nog open voor nieuwe overstromingen. Onder druk
van het onmiskenbare gevaar opnieuw door het zoute water te worden overspoeld, verdween iedere vorm van Ommelander solidariteit. De oorzaak van de
slechte staat van de dijken, zo verklaarde de provinciale commissie, lag bij het
Westerkwartier, dat door zijn nalatigheid, weerstand en vertragingstactieken de
dijken in een gebrekkige toestand liet.40 De provinciale commissie verordende
het Westerkwartier daarom 22.000 gulden voor het dijkherstel te betalen.41 De
inwoners van het Westerkwartier weigerden dit en in oktober 1718 mondde
hun tot dan toe voornamelijk passieve verzet uit in het geweld te Aduard.

Conclusie
Hoewel beperkt van omvang en zonder positief resultaat, was de Aduarder
opstand van 1718 exemplarisch voor de veranderingen in de Vroegmoderne
Tijd in het Noordzeekustgebied. De opstand laat zien hoe juist natuurrampen
sociale conflicten blootlegden. De Kerstvloed van 1717 was, in combinatie met
de effecten van enkele eerdere rampen en een economische recessie, te ernstig
voor een louter lokale reactie en herstelaanpak. Dit gaf externe autoriteiten
de gelegenheid invloed op het dijkbeheer uit te oefenen. De daaropvolgende
discussie over de verantwoordelijkheid van de provincie voor de financiering
van het dijkherstel deed de oude ruraal-stedelijke vijandigheid tussen de Ommelanden en de stad Groningen herleven. De voor de Ommelander dorpsgemeenschappen negatieve uitkomst van dit debat voedde het verzet tegen de
door de provincie uitgevaardigde decreten.
Tegelijkertijd weerspiegelde de Aduarder opstand de verschillende gevolgen van de Kerstvloed en de rol van lokale belangen. Wellicht beschreven de
vroegste verslagen de ramp, vanwege de enorme omvang van haar gevolgen,
in termen van van breed gedeeld slachtofferschap. De vertegenwoordigers
van de Ommelanden brachten in eerste instantie ook zelf dit verhaal van gedeelde rampspoed naar voren, als argument om de herstelkosten meer naar
de provincie in zijn algemeenheid te schuiven. De gevolgen van de Kerstvloed
varieerden echter sterk in het Noordzeekustgebied, en ook in Stad en Lande.
Dit gold zelfs voor de overstromingsschade op plaatselijk niveau. De meeste
schade trad op in Ommelander dorpsgemeenschappen op de zeeklei langs de
kust. Deze gemeenschappen deelden met elkaar een sterke weerstand tegen externe inmenging in de eigen traditionele autonomie. Historische ruraal-urbane
spanningen, angst voor de groeiende macht van de stad Groningen en de sterk
uiteenlopende gevolgen van de overstroming creëerden de voedingsbodem
voor sociale onrust.
De bovengemiddeld zware verwoestingen door de Kerstvloed in de Groninger Ommelanden verklaren echter niet waarom er alleen in het Westerkwartier een opstand uitbrak. In verhouding tot Hunsingo en Fivelingo leed het
Westerkwartier slechts minimale verliezen als gevolg van de storm en overstromingen. In eerste instantie stond het Westerkwartier, vanuit een gedeelde
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historische afkeer en economische wanhoop, op één lijn met de Ommelander
oppositie tegen de ad hoc gemeenmaking van de dijken. Als gevolg van druk,
uitgeoefend door de provinciale overheid en het afhaken van de Ommelander
gebieden met een groter risico op nieuwe overstromingen, raakte het Westerkwartier echter steeds verder geïsoleerd. De boeren uit het Westerkwartier
verzetten zich eerst passief en vervolgens gewelddadig tegen de interventie
door de provincie. Met hun weigering Hunsingo te helpen, lieten zij zien dat
zij hun eigen, particuliere belangen hadden. Dit sluit goed aan bij een door
historici vastgesteld breder patroon gedurende de Vroegmoderne Tijd in het
Noordzeekustgebied. In de nasleep van de Kerstvloed speelden elders langs
de Noordzeekust vergelijkbare voorbeelden van ad hoc steun en verzet.42 Het
uiteenlopen van de lokale belangen maakte naast het risico op nieuwe overstromingen, dat de opstand tot het Westerkwartier beperkt bleef.
Na de ramp moest iedere lokale gemeenschap voor het eigen welzijn een
balans zien te vinden tussen enerzijds het behoud van de eigen traditionele
rechten en anderzijds het inroepen van een streekoverstijgende solidariteit. De
Aduarder opstand herinnert eraan, hoe sterk deze wegen konden uiteenlopen.
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Groningen was bijvoorbeeld niet het enige gebied waar de overstroming tot politiek conflict leidde.
In het aangrenzende Ostfriesland verzette een calvinistische ruraal-urbane coalitie van kustplaatsen
zich na de vloed tegen de pogingen van de lutherse prins Albrecht om zijn territoriale soevereiniteit te
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1982).
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