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26 december 838. De oudste betrouwbare melding van 
een grote Nederlandse stormvloed wordt gedaan door 
twee onafhankelijke geschriften. Eén daarvan is 
geschreven door de Franse bisschop Prudentius van 
Troyes. Hij schrijft dat bijna geheel Frisia, het gehele 
Nederlandse kustgebied, is ondergelopen en een groot 
aantal plaatsen is verwoest. Een tweede geschrift dat 
deze stormvloed vermeldt is het Annales Xantenses, een 
Karolingisch geschiedwerk. 

26 December 838. The oldest reliable record of a big storm tide affecting 
the Netherlands is found in two independent writings. In one of these, the 
French bishop Prudentius of Troyes writes that almost the whole of Frisia, 
the area along the Dutch coastline, has been inundated and many places 
have been destroyed. The flooding is also recorded in the Annales Xantenses, 
a Carolingian historical work.

Sint Julianavloed
Deze vloed treft Groningen, Friesland en Noord-
Duitsland. Duizenden slachtoffers en grote schade.
 
St Juliana flood
This flood affects Groningen, Friesland and Northern Germany. Thousands of 
victims and a great deal of damage.

Sint Nicolaasvloed
Bij de stormvloed van 1196 overstromen grote delen van 
Noord-Nederland en het Zuiderzeegebied. Het resultaat 
van deze storm is een afslag van de veengebieden in 
West-Friesland en een vergroting van de Waddenzee en 
de Almere- of Zuiderzee.

St Nicholas flood
During the storm tide of 1196, large areas of the Northern Netherlands and 
the Zuiderzee region are inundated. This storm tide results in the erosion of 
the peat areas in West Friesland and expansion of the Waddenzee and the 
Almere lake, or Zuiderzee.

Eerste Sint Marcellusvloed 
Grote delen van Noord-Nederland en het 
Zuiderzeegebied lopen onder. Een aanwakkerende storm 
zorgt ervoor dat de dijken die de vloed doorstaan aalsnog 
doorbreken. 36.000 mensen komen om het leven.

First St Marcellus flood 
Large parts of the Northern Netherlands and the area surrounding the 
Zuiderzee are inundated. A strengthening storm finally causes the dykes to 
burst. 36,000 people lose their lives.

Allerheiligenvloed
Tussen het huidige Huisduinen en Texel breken de 
duinen door. Texel en Wieringen worden eilanden.

All Saints flood
The dunes between today’s Huisduinen and Texel are breaking through. Texel 
and Wieringen become islands.

Stormvloed
De vloed treft heel Nederland. Grote veengebieden 
worden afgeslagen. 

Storm tide
The flood affects all of the Netherlands. Huge expanses of peat moor are 
eroded.

22 maart 1290. Een zeer hevige vloed treft Nederland. 
Floris V gelast een beter en rechtvaardiger verdeling van 
het onderhoud van de dijken en maakt ook bepalingen 
voor het aanleggen van inlaagdijken.

22 March 1290. Severe flooding affects the Netherlands. Floris V orders a 
better and fairer distribution of dyke maintenance and gives instructions for 
the construction of intersecting dykes.

Stormvloed
De vloed verbreekt de verbinding tussen Texel en het 
vasteland. 

Storm tide
The flood separates Texel from the mainland.

Vooral Zeeland en Zuid-Holland worden bij deze 
overstromingen zwaar getroffen, maar ook Noord-
Holland, Friesland, Groningen en de gebieden langs de 
grote rivieren de Rijn, Waal en IJssel komen blank te 
staan.

Zeeland and South Holland are particularly badly hit by these floods, and the 
provinces of North Holland, Friesland, Groningen and the areas along the 
Rhine, Waal and IJssel rivers are inundated.

Tweede Sint Marcellusvloed
Deze overstroming op 15 en 16 januari treft alle landen 
rond de Noordzee. In Nederland zijn de gevolgen 
desastreus. Langs de gehele kust breken dijken door en 
grote delen van Nederland lopen onder water. 
Schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen van 
25.000 tot 40.000.

Second St Marcellus flood
This flood on 15 -16 January 1362 hits all the countries along the North 
Sea coast. In the Netherlands, the consequences are disastrous. All along 
the coastline, dykes are breached and extensive areas of the Netherlands are 
inundated. Estimates of the number of victims vary between 25,000 and 
40,000

Derde Sint Elizabethsvloed
Deze derde vloed, opnieuw rond 19 november, treft 
vooral Zuidwest-Nederland. Mensen zien opnieuw hun 
inspanningen voor herstel na de voorgaande 
overstromingen verloren gaan. De Hollandsche Waard 
wordt niet opnieuw bedijkt. Hierdoor ontstaat de 
Biesbosch. 

Third St Elizabeth flood
The third flood, again around 19 November, mainly affects the south-west 
of the Netherlands. Once again, all the restoration work following previous 
floods is lost. No new dykes constructed in the Hollandsche Waard. This 
results in the creation of the Biesbosch.

Sint Ursulavloed
Van deze storm op 21 oktober wordt gezegd dat ze de 
Sint Elizabethsvloed in kracht overtreft, het water zou 
zelfs hoger hebben gestaan. De storm veroorzaakt met 
name schade in en rond Rotterdam. 

St Ursula flood
It is often said that this storm on 21 October was even stronger than the 
St Elizabeth flood; water levels apparently rose even higher. Most of the 
damage is in and around Rotterdam.

Sint Jeronimusvloed
Op 30 september treft deze vloed grote delen van 
Holland.

St Jeronimus flood
On 30 September, this flood inundates large areas of Holland.

Sint Maartensvloed
Deze stormvloed op 12 en 13 november met een 
noordwesterstorm treft vooral de provincie Groningen. 
1.558 mensen verdrinken, evenals 1.387 paarden en 
7.861 koeien. 631 huizen worden weggespoeld en 616 
huizen raken beschadigd.

St Maarten’s flood
This storm tide on 12 and 13 November accompanied by a north-westerly 
storm mainly hits the province of Groningen. 1,558 people drown, as well as 
1,387 horses and 7,861 cows. 631 houses are swept away and 616 houses 
are damaged.

Watersnoodramp
Een enorme storm heeft in Noordwest-Europa duizenden 
slachtoffers tot gevolg. Het zwaarst getroffen wordt een 
gebied van ongeveer 500 kilometer lengte van Wales, via 
het midden en zuiden van Engeland, het Noordzeegebied 
naar de Lage Landen en Noord-Duitsland. Het zuiden 
van Friesland komt blank te staan door verschillende 
dijkdoorbraken.

Flood disaster
A huge storm leaves thousands of victims in its wake in North West Europe. 
The worst hit was a 500 kilometre strip running the length of Wales, 
through the middle and south of England, the North Sea coast to the Low 
Countries and Northern Germany. Various dyke breaches inundated the 
south of Friesland.

1421 Tweede Sint Elizabethsvloed
In de nacht van 18 op 19 november 1421 richt een zware 
storm schade aan langs de gehele Noordzeekust. Bij 
Broek, ten zuiden van het huidige Strijen, breekt de dijk 
door. De Zuidhollandse Waard loopt onder. De 
overstroming treft Dordrecht en omgeving het zwaarst. 
Tienduizenden mensen verdrinken. Kroniekschrijver 
Reygersberch meldt over deze nacht: 
‘een uitermaten groten storm van winde op Sinte 
Lijsbetten nacht, so dat veel dijcken inbraken in Holland, 
Zeelant en Vrieslant.’

1421 Second St Elizabeth flood
In the night of 18-19 November 1421, a heavy storm batters the entire 
North Sea coastline. At Broek, to the south of what is now Strijen, the dyke 
is breached. The Zuidhollandse Waard is inundated. Dordrecht and its 
surroundings are worst hit by the flood. Tens of thousands drown. Chronicle 
writer Reygersberch describes this night: 
‘een uitermaten groten storm van winde op Sinte Lijsbetten nacht, so dat 
veel dijcken inbraken in Holland, Zeelant en Vrieslant.’

1530 Sint Felixvloed
5 november 1530: catastrofe in Zeeland, ook wel ‘Sint 
Felix Quade Saterdach’ genoemd. Dit is, voor wat betreft 
de grootte van het overstroomde gebied, waarschijnlijk 
de hevigste overstroming die Zeeland ooit heeft 
getroffen. Het land van Borssele en de eilanden 
Noord-Beveland en Sint Philipsland verdwijnen onder 
water. Een deel van Zuid-Beveland wordt niet meer 
teruggewonnen van de zee en gaat de geschiedenis in als 
het Verdronken land van Zuid-Beveland. De vloed 
betekent het einde voor de stad Reimerswaal. Het aantal 
slachtoffers is lager dan bij de ramp van 1953, 
waarschijnlijk doordat de overstroming overdag 
plaatsvindt.
Kroniekschrijver Reygersberch schrijft over de ramp: 
‘Op Sinte Felix dach wast enen so groten storm ten 
noortwesten, en twas snoenens ten XII uren so hooge ghevloeyt, 
dat dwater over sommighe straten ende dijcken liep, howel 
dattet noch twee uren vloeyde daer na eert vol zee was. En 
opten selven Saterdach als sommighen scrijven overvloeyden in 
Hollandt, Brabant, Zeelandt en in Vlaenderen vier hondert ende 
vier prochien, nochtands leedt Zeelandt die meeste schade met 
Hollandt.’

1530 St Felix flood
5 November 1530: catastrophe in Zeeland, also known as ‘Sint Felix Quade 
Saterdach’. Considering the extent of the inundation, this is probably the 
most serious flooding ever to hit Zeeland. The land of Borssele and the 
islands of North Beveland and Sint Philipsland disappear under water. Part 
of South Beveland cannot be reclaimed from the sea and goes into the history 
books as the ‘Verdronken Land van Zuid-Beveland’. The flood destroyed the 
town of Reimerswaal. There are fewer victims than during the disaster of 
1953, probably because the flood took place during the day.
Chronicle writer Reygersberch describes the disaster: 
‘Op Sinte Felix dach wast enen so groten storm ten noortwesten, en twas 
snoenens ten XII uren so hooge ghevloeyt, dat dwater over sommighe straten 
ende dijcken liep, howel dattet noch twee uren vloeyde daer na eert vol 
zee was. En opten selven Saterdach als sommighen scrijven overvloeyden 
in Hollandt, Brabant, Zeelandt en in Vlaenderen vier hondert ende vier 
prochien, nochtands leedt Zeelandt die meeste schade met Hollandt.’

Allerheiligenvloed
Tijdens een 48 uur durende storm lopen grote delen van 
Friesland, Groningen, Holland en Zeeland onder water. 
Ook Saeftinghe overstroomt. In 1584, tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, laten soldaten het gebied opnieuw 
onderlopen. Een deel van dat gebied wordt nooit meer 
herdijkt en gaat de geschiedenis in als ‘Het Verdronken 
Land van Saeftinghe’. De Allerheiligenvloed eist veel 
slachtoffers. Alleen al in Zeeland verdrinken meer dan 
3.000 mensen. Een nog veel groter aantal dieren verliest 
het leven in het water. De stormvloed veroorzaakt 
daarnaast veel materiële schade door het gehele land. 
Een tijdgenoot schrijft:
‘Daer sachmen doode luyden drijven op hoopen.
Die de ebbe meest dreef nae de Zee beneden
Opt drooge Wadt wert menich doot mensch betreden.
Want het ghetal der dooden was overal groot.
Het water stont oock in alle Steden
Tot aen de Solders/daermen af vioer met een boot.
Twintich duysent persoonen bleven in dit Landt doot.
De beesten waren in seer grooten ghetale
Dit Landt lede door den vloet sulcken noot.
Dat ickt niet en can beschrijven altemale.
Dies laat ick haar Schrijvers het principale.’

All Saints flood
During a 48 hour storm, large parts of Friesland, Groningen, Holland and 
Zeeland are inundated. Saeftinghe is also flooded. In 1584, during the 
Eighty Year war, soldiers allowed the area to flood again. Some of that area 
is never dyked again, going into the history books as ‘The Drowned Land 
of Saeftinghe’.There are many flood victims. In Zeeland alone, over 3,000 
people die. Even more animals drown in the water. The flood also causes 
extensive material damage all over the country. One contemporary writes:
‘Daer sachmen doode luyden drijven op hoopen.
Die de ebbe meest dreef nae de Zee beneden
Opt drooge Wadt wert menich doot mensch betreden.
Want het ghetal der dooden was overal groot.
Het water stont oock in alle Steden
Tot aen de Solders/daermen af vioer met een boot.
Twintich duysent persoonen bleven in dit Landt doot.
De beesten waren in seer grooten ghetale
Dit Landt lede door den vloet sulcken noot.
Dat ickt niet en can beschrijven altemale.
Dies laat ick haar Schrijvers het principale.’
vier hondert ende vier prochien, nochtands leedt Zeelandt die meeste schade 
met Hollandt.’

Sint Pietersvloed
In de nacht van 4 op 5 maart veroorzaakt deze vloed 
grote overstromingen in het Zuiderzeegebied. Een 
ooggetuige vertelt:
‘t Gehuil, ’t gekerm en de jammerklagt, van vrouwen en 
kinderen, is
Onbeschrijfelijk, de eene vlugtte ginds, de andere derwaards, 
doch nergens
Was op ’t gansche dorp een vielige plaats; de duisterheid van 
den nacht
Vervulde alles met schrik; hier zag men de moeder snikkend 
met het huilende
Kind op den arm, in de grootste ontsteltenis, ’t huis ontvlugten, 
terwijl de vader , met eene zigtbare ontroering op ’t gelaat, een 
nog tedere wigt, in de wieg liggende, voor de woeden der baaren 
zogt te beveiligen; de Landman,niet zonder reden voor zijn 
rijkdom en bestaan vreesd, vloog hoopeloos het land in, dreef 
zijn vee dorpswaards, op die plekken dijks, welke nog hoog 
genoeg waren, om ’t overloeijen der zee tegen te staan. 
’t Geloei der koeien, ’t geblaat der schaapen, en ’t luiden der 
klok, vervulden de lugt.’
 
St Pieter’s flood
In the night of 4-5 March, this flood causes major flooding in the Zuiderzee 
area. One eye witness describes the scene:
‘t Gehuil, ’t gekerm en de jammerklagt, van vrouwen en kinderen, is
Onbeschrijfelijk, de eene vlugtte ginds, de andere derwaards, doch nergens
Was op ’t gansche dorp een vielige plaats; de duisterheid van den nacht
Vervulde alles met schrik; hier zag men de moeder snikkend met het huilende
Kind op den arm, in de grootste ontsteltenis, ’t huis ontvlugten, terwijl 
de vader , met eene zigtbare ontroering op ’t gelaat, een nog tedere wigt, 
in de wieg liggende, voor de woeden der baaren zogt te beveiligen; de 
Landman,niet zonder reden voor zijn rijkdom en bestaan vreesd, vloog 
hoopeloos het land in, dreef zijn vee dorpswaards, op die plekken dijks, welke 
nog hoog genoeg waren, om ’t overloeijen der zee tegen te staan. ‘
’t Geloei der koeien, ’t geblaat der schaapen, en ’t luiden der klok, vervulden 
de lugt.’

Kerstvloed
Een noordwesterstorm raast langs de kustgebieden van 
Nederland, Duitsland en Scandinavië. De zee dringt 
Nederland ver binnen. Het water reikt tot Groningen, 
Zwolle en Amsterdam. De vloed maakt 14.000 
slachtoffers.
 
Christmas flood
A north-westerly storm batters the coastline of the Netherlands, Germany 
and Scandinavia. In the Netherlands, the sea penetrates far inland. The 
water reaches Groningen, Zwolle and Amsterdam. The flood leaves 14,000 
victims.

Deze stormvloed richt grote schade aan in Zeeland en 
Vlaanderen. In Vlissingen zijn veel slachtoffers te 
betreuren. Als gevolg van deze vloed worden de dijken 
verhoogd.
 
This storm tide inflicts extensive damage to Zeeland and Flanders. In 
Vlissingen, there are many victims. As a result of this flood, the dykes 
are raised.

In het voorjaar van 1944 zet het Duitse leger grote 
gebieden van Zeeland onder water omdat een invasie 
van de geallieerden wordt gevreesd vanuit dit gebied. De 
bewoners van de geïnundeerde gebieden worden 
geëvacueerd. Door zware bombardementen van de 
geallieerden sneuvelen de dijken van Walcheren en komt 
ook dit eiland onder water te staan.
 
In the spring of 1944, the German army floods large areas of Zeeland, 
fearing an Allied invasion from this area. The inhabitants of the inundated 
areas are evacuated. Heavy bombing by the Allies destroys many of the 
dykes in Walcheren and the island is inundated.

Hoogwater Zuid-Limburg
Kerstmis 1993: de Maas treedt in Limburg buiten haar 
oevers. Het water bereikt een recordhoogte van ongeveer 
45,5 meter boven NAP. Kelders, straten en weilanden 
lopen onder water. Ruim 8.000 mensen moeten 
noodgedwongen hun huizen verlaten. De totale schade 
bedraagt 254 miljoen gulden.
 
High water South Limburg
Christmas 1993: the river Maas bursts its banks in Limburg. The water 
reaches a record level of 45.5 metres above NAP. Basements, streets and 
fields are inundated. Over 8,000 people are forced to leave their homes. The 
total damage is 254 million guilders.

Hoogwater Rijn, Maas en Waal
Eind januari 1995 wordt Nederland geconfronteerd met 
een ongekend hoge waterstand in de rivieren. Limburg 
krijgt, voor de tweede keer in iets meer dan een jaar, te 
maken met omvangrijke overstromingen. In het Gelderse 
rivierengebied leidt de hoge waterstand tot zulke kritieke 
situaties dat de inwoners van de streek massaal moeten 
evacueren. Ruim 200.000 mensen, inwoners van de 
Ooijpolder, het Land van Maas en Waal, de Bommeler-, 
Tieler- en Culemborgerwaard moeten hun huizen 
verlaten. De ernstige wateroverlast brengt het 
versterkingsplan voor de dijken en kaden langs de Rijn, 
Maas en Waal (Deltaplan Grote Rivieren) in een forse 
stroomversnelling. 
 
High water Rhine, Maas and Waal
At the end of January 1995, the Netherlands is faced with extremely high 
river water levels. For the second time in just over a year, Limburg suffers 
extensive flooding. In Gelderland’s river district, river water levels lead to 
such critical situations that large-scale evacuations of local inhabitants are 
unavoidable. Over 200,000 people from the Ooijpolder, the Land van Maas 
and Waal, the Bommelerwaard, the Tielerwaard and the Culemborgerwaard 
have to leave their homes. The serious flooding accelerates the reinforcement 
plan for the dykes and levees along the rivers Rhine, Maas and Waal (Great 
Rivers Delta Plan). 

Dijkverzakking Tuindorp Oostzaan
16 januari 1960. De dijk van een zijtak van het 
Noordzeekanaal breekt door. Tuindorp Oostzaan stroomt 
vol water.
 
Dyke collapses Tuindorp Oostzaan
16 January 1960. The dyke of a tributary of the North Sea canal bursts. 
Tuindorp Oostzaan fills with water.

Hoogwater Limburg
Februari 1984, Borgharen: de Maas staat 45,44 meter 
boven NAP. Verschillende Maasdorpen lopen onder. Het 
water richt grote landbouwschade aan. 
 
High water Limburg
February 1984, Borgharen: the river Maas is 45.44 metres above NAP. 
Several Maas villages are inundated. There is extensive damage to 
agriculture. 

Dijkverzakking Stein
Het Limburgse plaatsje Stein wordt op 27 januari 2004 
opgeschrikt door een dijkverzakking. Een breuk in een 
oude waterleiding onder de dijk blijkt de oorzaak. Vanuit 
het Julianakanaal dreigt een overstroming. 216 
huishoudens uit Oud-Stein worden geëvacueerd. 
 
Dyke collapse Stein
On 27 January 2004, a dyke collapses in the little town of Stein in Limburg. 
The cause appears to be a crack in an old water pipe under the dyke. There is 
the threat of flooding from the Juliana canal. 216 households from Oud-Stein 
are evacuated. 

Dijkverzakking Wilnis
Een gedeelte van de kade langs de Ringvaart in het 
Utrechtse Wilnis bezwijkt. De dijk blijkt verzwakt door 
langdurige droogte. De veendijk scheurt en schuift over 
een lente van 60 meter van zijn plek. De Ringvaart valt 
bijna droog, maar in de straten van Wilnis komt een 
halve meter water te staan. 1500 mensen worden 
geëvacueerd, de schade bedraagt 15 miljoen euro.
 
Dyke collapse Wilnis
Part of the dyke along the Ringvaart in Wilnis in the province of Utrecht 
collapses. The dyke appears to be weakened after the long drought. The 
peat dyke cracks and shifts from its position over a length of 60 metres. The 
Ringvaart is almost dry, but the streets of Wilnis are flooded by half a metre 
of water. 1,500 people are evacuated; the damage totals 15 million Euros.

23-26 januari 1820. Een groot gedeelte van de 
Alblasserwaard en het gebied rond Gorinchem komt 
onder water te staan. 
 
23-26 January 1820. Much of the Albasserwaard and the area around 
Gorinchem are inundated. 

In januari 1916 krijgt Nederland te maken met een grote 
overstroming in Noord-Holland. De Anna 
Paulownapolder loopt onder. De omgeving van 
Purmerend en Edam staat blank. Muiden, Bunschoten, 
Spakenburg en Eemnes worden overvallen door de vloed. 
Ook in Friesland breken de dijken door. Het eiland 
Marken is zo snel door het water overspoeld, dat 
sommige mensen niet meer op tijd weg kunnen komen. 
Zestien bewoners van Marken verdrinken. In die tijd 
bestaan al plannen om de Zuiderzee (het huidige 
IJsselmeer) van de Noordzee af te sluiten door het 
bouwen van een dijk die van Noord-Holland naar 
Friesland loopt: de Afsluitdijk. De overstroming in 1916 
zorgt ervoor dat men vaart achter de plannen zet om de 
Afsluitdijk aan te leggen en een groot deel van de 
Zuiderzee in te polderen. In 1930 wordt de 
Wieringermeer ingepolderd. In 1932 is de Afsluitdijk 
klaar. Daarna worden de Noordoostpolder, Oostelijk en 
Zuidelijk Flevoland ingepolderd. Deze vormen samen de 
Zuiderzeewerken.
 
In January 1916, major flooding affects the province of North Holland. The 
Anna Paulowna polder is inundated. The area surrounding Purmerend 
and Edam is under water. Muiden, Bunschoten, Spakenburg and Eemnes 
are flooded. There are also dyke breaches in Friesland. Water levels rise so 
fast on the island of Marken that some people are unable to escape in time. 
Sixteen inhabitants of Marken drown. At that time, there are already plans 
to close off the Zuiderzee (the present IJsselmeer) from the North Sea by 
building a dyke running from North-Holland to Friesland: the Afsluitdijk. 
The flooding in 1916 provides an incentive to speed up the construction 
of the Afsluitdijk and to reclaim a large part of the Zuiderzee. In 1930, 
the Wieringermeer is reclaimed. In 1932, the Afsluitdijk is completed. The 
Noordoostpolder and Oostelijk and Zuidelijk Flevoland are subsequently 
reclaimed. Together these form the Zuiderzee Works.

Maeslantkering dicht
Een noordwesterstorm teistert de kust met windstoten 
van 100 kilometer per uur. Rijkswaterstaat stelt voor het 
eerst sinds 1976 bewaking in langs de hele kust. De 
dijkbewakers sluiten de Oosterschelde- en Hartelkering. 
Ook de Rotterdamse Maeslantkering wordt gesloten. Dit 
is de eerste keer sinds haar voltooiing in 1997. 
 
Maeslantkering closed
A north-westerly storm batters the coast with gusts of 100 kilometres an 
hour. For the first time since 1976, Rijkswaterstaat, the Directorate-General 
of Public Works and Water Management, takes precautionary measures. The 
dyke wardens close the Eastern Scheldt and Hartelkering storm barriers. 
The Rotterdam Maeslantkering is also closed. This is the first time since its 
completion in 1997. 

Friesland, Waterland, Wormer en het land langs de Eem 
overstromen. Zeker 800 mensen komen om. 
 
Friesland, Waterland, Wormer and the land bordering the Eem are 
inundated. At least 800 people lose their lives.

Eerste Sint Elizabethsvloed
19 november 1404. Grote delen van Vlaanderen en 
Zeeland komen onder water te staan. De schade is groot. 
De plaatsen die na 1375 weer zijn opgebouwd worden 
opnieuw zwaar getroffen. Een hele land tong met kleine 
stadjes als IJzendijke en Hugenvliet wordt door het water 
verzwolgen. Jan Jansz. Reygersberch van Cortgene schrijft 
over deze vloed in zijn kroniek van 1551:
  ‘Duvelant inundeerde te selver
  tijd aende oostzide maar wort
  corts daer nae weder beverscht.
  En daer wort een grote schor 
  en veel lants aende selve side
  bedijct van heer Claes van
  Borssele, heere van Brigdamme
  en van Duvelant, met hulpe en
  toedoene van theerschap van
  den Abeelde, joncker Henrick
  ghenaemt.’

First St Elizabeth flood
19 November 1404. Large areas of Flanders and Zeeland are inundated 
causing widespread damage. Towns and villages which were rebuilt after 
1375 are badly hit again. An entire peninsular, home to little towns like 
IJzendijke and Hugenvliet, is engulfed by water. Jan Jansz. Reygersberch van 
Cortgene describes this flood in his chronicle of 1551:
  ‘Duvelant inundeerde te selver
  tijd aende oostzide maar wort
  corts daer nae weder beverscht.
  En daer wort een grote schor 
  en veel lants aende selve side
  bedijct van heer Claes van
  Borssele, heere van Brigdamme
  en van Duvelant, met hulpe en
  toedoene van theerschap van
  den Abeelde, joncker Henrick
  ghenaemt.’

Stavenisse verdwijnt in de golven.  

Stavenisse is submerged beneath the waves. 

Sint Luciavloed 
13-14 december 1287. Deze vloed slaat verwoestend toe 
in zowel Zuid- als Noord-Nederland. De kloosterkroniek 
van een abdij in Witterwierum maakt melding van de 
Sint Luciavloed, ‘toen tussen de voornacht en het 
hanegekraai de saamgedreven en sterk bewogen 
wateren onbekommerd over de dijken liepen’. Volgens 
deze kroniek komen tussen Stavoren en Lauwers en 
tussen Lauwers en Eems in totaal 50.000 mensen om. 
Deze getallen zijn, gezien de zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, waarschijnlijk overdreven. Maar dat 
er veel slachtoffers vielen, is zeker. Door deze vloed 
ontstaat de Waddenzee. Ook Zeeland wordt door de Sint 
Luciavloed getroffen. 
Kroniekschrijver Melis Stoke vermeldt in zijn Rijmkroniek:
‘Al Zeelant verdranc sekerlike,
Sonder Walcheren ende Wolfaertsdike,
Anders hoirdic noit lant noemen.’

St Lucia flood 
13-14 December 1287. This flood has disastrous effects in the south 
and north of the Netherlands. The monastery chronicles of an Abbey in 
Witterwierum describe the St Lucia flood, ‘when between evening and 
cock crow, the violently crashing waves overtopped the dykes’. According 
to this chronicle, 50,000 people died between Stavoren and Lauwers and 
between Lauwers and Eems. Considering the tiny population, these figures 
are probably exaggerated. However, the fact remains that there are many 
victims. The Waddenzee is formed as a result of this flood.Zeeland is also hit 
by the St Lucia flood. 
In his Rhine Chronicle, Melis Stoke writes:
‘Al Sealant verdranc sekerlike,
Sunder Walcheren ende Wolfaertsdike,
Anders hoirdic noit lant noemen.’

Stormvloeden
Binnen vier maanden wordt Nederland drie keer 
opgeschrikt door een stormvloed. Tijdens deze 
stormvloeden op 12 november, 28 december en 4 
februari komen Friesland en Groningen grotendeels 
onder water te staan.

Storm tides
Within the space of four months, the Netherlands is hit by three storm tides. 
During these storm tides on 12 November, 28 December and 4 February, 
most of Friesland and Groningen are inundated.

Stormvloed 
28 en 29 september 1014. Een zware stormvloed teistert 
de kustlijn van de Lage Landen. Met name het 
toenmalige eiland Walcheren loopt zware schade op. De 
kroniek van de abdij van Quedlinburg in Saksen maakt 
melding van duizenden doden. 

Storm tide
28 and 29 September. A severe storm batters the coastline of the Low 
Countries. The former island of Walcheren suffers particularly badly. The 
chronicles of Quedlinburg Abbey in Saxony report thousands of deaths. 

Stormvloed 
4 oktober 1134. Een storm teistert het zuidwesten van 
Nederland. Kreken, eerder ontstaan bij de stormvloed, 
van 1014 worden vergroot. De zee krijgt hierdoor steeds 
meer invloed in het binnenland van Nederland. De 
duinen van Monster en Naaldwijk worden verwoest door 
het golvengeweld. 

Storm tide
4 October 1134. A storm sweeps across the south-west of the Netherlands. 
Streams formed during the 1014 flood become rivers. As a result, the sea’s 
influence on the Dutch hinterland increases. The dunes of Monster and 
Naaldwijk are destroyed by the crashing waves. 

Sint Thomasvloed
De Sint Thomasvloed teistert de kust van Holland. 
Holland loopt onder water en Graaf Floris III besluit tot 
afdamming van de Oude Rijn bij Zwammerdam. 
Hierdoor krijgt ook Utrecht met wateroverlast te kampen, 
wat leidt tot een korte oorlog tussen Holland en Utrecht. 

St Thomas flood
The St Thomas flood batters the coastline. The province of Holland 
is inundated and Count Floris III decides to dam the Old Rhine at 
Zwammerdam. This causes flooding in the province of Utrecht, leading to a 
short war between Holland and Utrecht. 

Watersnoodramp
Door de stormvloed van 1212 wordt Noord-Holland 
zwaar getroffen. De ramp kost het leven aan 60.000 
mensen.

Flood disaster
North Holland is badly hit by the flooding of 1212. The disaster costs the 
lives of 60,000 people.

Watersnoodramp
Een volgende overstroming in Noord-Nederland. De 
Lauwerszee ontstaat. 

Flood disaster
More flooding in the Northern Netherlands. The Lauwerszee is formed.

Stormvloed
Op eerste kerstdag treft een stormvloed Nederland. De 
zee trekt het noorden van Nederland ver binnen. 

Storm tide
On Christmas Day, the Netherlands is hit by a storm tide.  
The sea penetrates far into the northern Netherlands.

Sint Aagthenvloed
5 februari 1288. Een zware storm beukt op de 
Nederlandse kust. Met name Schouwen-Duiveland moet 
het ontgelden. De dijken breken op verschillende 
plaatsen. Sirjansland wordt door deze vloed gescheiden 
van Dreischor. Walcheren wordt getroffen evenals het 
gebied tussen Ossenisse en Saeftinghe.

St Aagthen flood
5 February 1288. A heavy storm sweeps across the Dutch coast. Schouwen-
Duiveland is particularly heavily hit. The dykes are breached in various 
places. The flood separates Sirjansland from Dreischor. Walcheren is also hit, 
as is the area between Ossenisse and Saeftinghe.

Sint Dionysiusvloed
Diverse dorpen verdwijnen bij deze vloed die de 
Westerschelde verruimt. Het eiland Schoneveld 
verdwijnt. De Zuudzee, later Braakman geheten, 
ontstaat. 

St Dionysius flood
Several villages disappear during this flood which results in the widening of 
the Western Scheldt. The island of Schoneveld disappears. The Zuudzee, later 
known as Braakman, is created. 

Eerste Cosmas- en Damianusvloed
Walcheren staat onder water door meerdere 
dijkdoorbraken langs de kust op 27 september 1477.  

First Cosmas and Damianus flood
Walcheren is inundated after several dyke breaches along the coast on 27 
September 1477. 

Tweede Cosmas- en Damianusvloed
Met name Zeeland en Holland worden zwaar getroffen. 
Stavenisse overstroomt voor de tweede keer.  

Second Cosmas and Damianus flood
Zeeland and Holland are particularly badly hit. The village Stavenisse is 
inundated for the second time in 1509.

Sint Pontiaanvloed
13 januari 1552. West-Nederland wordt getroffen. De Sint 
Pontiaanvloed richt veel schade aan. Het dorp Oud-Bath 
verdrinkt. 

St Pontiaan flood
13 January 1552. The west of the Netherlands is hit. St Pontiaan flood 
causes widespread damage. The village of Oud-Bath is submerged.

Op 26 januari 1682 is het springvloed bij een 
noordwesterstorm. In Zeeland overstromen 161 polders. 
Valkenisse, het enige wettelijk en fysiek beschermde 
verdronken dorp in Nederland, gaat verloren. Ook de 
provincie Groningen moet het ontgelden. In Aduard 
waait de toren om. Rond de Martinitoren in de stad 
Groningen staat ruim 8 voet water. Uithuizen, 
Uithuizermeeden en Pieterburen worden vrijwel 
weggespoeld. Een kroniek meldt over de ramp:
‘Omtrent Waatum sat een man
met sijn vrouw en een kint,
Hetwelk noch aan de Moeders
borsten lagh, in een Boom,
doch all drie doodt.’
 
On 26 January 1682, a high spring tide accompanies a north-westerly 
storm. In Zeeland, 161 polders are inundated. Valkenisse, the only legally 
and physically protected ‘drowned’ village in the Netherlands, is lost. The 
province of Groningen also suffers. In Aduard, the tower is blown down. 
In the city of Groningen, the Martini tower is surrounded by over 8 feet of 
water. Uithuizen, Uithuizermeeden and Pieterburen are almost swept away. 
A chronicle describes the disaster:
‘Omtrent Waatum sat een man
met sijn vrouw en een kint,
Hetwelk noch aan de Moeders
borsten lagh, in een Boom,
doch all drie doodt.’

12-13 maart 1906. De zeedijken blijken te laag en zijn te 
sterk verwaarloosd om deze stormvloed te kunnen 
weren. Vele polders in Zuidwest-Nederland lopen onder 
water. Er gaan stemmen op om de honderden bestaande 
polders en waterschappen te concentreren tot grote 
centrale eenheden. Deze plannen gaan echter niet door, 
omdat reorganisatie hoge kosten met zich meebrengt. 
Wel worden hier en daar de te lage dijken verhoogd. Dit 
gebeurt onder andere door bovenop de dijken muurtjes 
te bouwen. De uitvinder van deze muurtjes is Jhr. Ir. 
R.R.L. de Muralt, ingenieur van het waterschap 
Schouwen. Deze zogenaamde Muraltmuurtjes zijn ook 
nu nog op verschillende plekken in Zuidwest-Nederland 
te zien.
 
12-13 March 1906. The sea dykes are too low and too neglected to weather 
this storm. Many polders in the south-west of the Netherlands are 
inundated. Proposals are made to combine the hundreds of existing polders 
and water authorities in big central units. However, these proposals are not 
implemented because of the high costs involved in such a reorganisation.
Nevertheless, some of the low dykes are raised here and there by building 
small walls on top of the dykes. The inventor of these walls is ‘Jonkheer’ Ir. 
R.R.L. de Muralt, an engineer with Schouwen water authority. These ‘Muralt 
walls’ still exist in some places in the south west of the Netherlands.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 raast een 
zware noordwesterstorm over de Noordzee. Een muur 
van water wordt richting de Nederlandse kust gestuwd. 
Midden in de nacht overvalt het water Zuidwest-
Nederland. Vloedplanken, sluizen, dijken en dammen 
blijken niet in staat het enorme geweld van de zee te 
keren. De dijken breken, het water loopt de polders in. 
Ongeveer 200.000 hectare grond komt onder water te 
staan. 1835 mensen verdrinken en tienduizenden stuks 
vee komen om in het water. Door de ramp worden de 
plannen voor de Deltawerken versneld uitgevoerd. In 
1997 wordt het sluitstuk van de Deltawerken, de 
Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, voltooid.
 
In the night of 31 January to 1 February 1953, a severe north-westerly 
storm sweeps over the North Sea, pushing a wall of water towards the 
Dutch coast. In the middle of the night, the water surges over the south-
west of the Netherlands. Flood walls, sluices, dykes and dams provide no 
resistance to the violent waves. Dykes burst and the water surges into the 
polders. Around 200,000 hectares of land is inundated. 1835 people die and 
tens of thousands of cattle drown. As a result of the disaster, plans for the 
Delta Works are rapidly implemented. In 1997, the last piece of the Delta 
Works, the Maeslantkering in the Nieuwe Waterweg, is completed.

Allerheiligenvloed 
4-5 november 1675. De vloed treft met name 
Noord-Nederland.  

All Saints flood 
4-5 November 1675. The flood mainly hits the Northern Netherlands. 

Zware stormvloeden op 31 juli en 4 augustus 1574. De 
Schielandse Hoge Zeedijk breekt op maar liefst zestien 
plaatsen door.

Heavy flooding on 31 July and 4 August 1574. The Schielandse Hoge Zeedijk 
is breached in sixteen places.

Allerheiligenvloed
Delen van Zeeland overstromen en blijven onder water 
tot aan de grote inpolderingen. Ook in Holland en 
Utrecht blijven de overstroomde gebieden lange tijd 
onder water staan. Deze vloed vernietigt de meeste 
herstelwerken van 1530. 

All Saints flood
Parts of Zeeland are inundated and remain under water until the major 
drainage and reclamation works. In Holland and Utrecht the inundated 
areas also remain submerged for a long time. This flood destroys most of the 
repair works of 1530.

Sint Clemensvloed
Deze overstroming treft Zuidwest-Nederland, Walcheren 
loopt onder water.

St Clemens flood
This flood hits the south-west of the Netherlands, Walcheren is inundated.
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