
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Etersheim 14 april 1566, 1e paasdag 

Het is in het jaar 1566 als Claes Corneliszoon Noemmen 

haastig de oude dorpskerk verlaat. Koude windvlagen komen 

hem tegemoet wanneer hij de zware deur naar buiten 

openduwt. Het dorp wordt sinds vrijdag geteisterd door een 

onverwacht zware storm in dit zo vroege voorjaar.  

Claes baant zich een weg door de kerkgangers. Flarden van 

bezorgde gesprekken over de aanhoudende storm bereiken 

hem. Het is springtij en daarmee de kans op overstroming 

groot. 

Claes heeft gister met Corsten en Remmert hun koeien van 

het voorland over de dijk gebracht. Maar zal de Keukendijk 

sterk genoeg zijn, om hun boerderijen te beschermen? 

Je moet weten dat de familie Noemmen al generaties lang in 

Etersheim woont. Maar dat het dorp eerder aan de andere 

kant van de dijk lag. Het is verlaten na vele overstromingen. 

Enkele gebouwen, waaronder de kerk, en de haven zijn nog 

in gebruik. 

Wind en regen geselen zijn gezicht, maar Claes stapt 

vastberaden voort. Hij kijkt nog een keer om, de mooie kerk 

in al haar glorie. Afstekend tussen de houten vervallen 

huizen van een eens bloeiend dorp. Een troost in bange 

tijden. 

Aangekomen op het plein voor de havens, ziet Claes woeste 

golven over de kades slaan. De lucht ziet inmiddels 

inktzwart. Drommen mensen hebben zich verzameld, om de 

situatie met eigen ogen te aanschouwen. De Zuiderzee zal 

hen weer een stuk land afnemen. 

Claes spoed zich naar huis, waar zijn vrouw Stijntje en 

pasgeboren zoon Lourens op hem wachten. De hoge terp 

waarop zijn boerderij is gebouwd zal hen hopelijk extra 

bescherming bieden. Hij haalt twee beschilderde eieren uit 

zijn doorweekte jas. Het tovert een grote glimlach op het 

gezicht  van Stijntje … 
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Noord 

E T E R S H E I M  

EEN DORP OVERSPOELD 

Bezoek tijdens het Maritiem 
Festival in het Zuiderzeemuseum 

de mini-tentoonstelling 
“Etersheim, een dorp overspoeld” 
 
Kom meer te weten over de zorgen 
van een 16e-eeuwse boer in de 
Zeevang. 
 
Aan de hand van archeologisch 
vondstmateriaal uit Etersheim 
nemen we letterlijk een kijkje in de 
keuken van Claes en Stijntje. 
 
Ontmoet specialisten en vrijwilligers 
in de (maritieme) archeologie 
 
Stap aan boord van 
onderzoeksschip de Hessel Snoek, zij 
hebben het geheim van Etersheim 
ontrafeld. 
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