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In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken in Zuidwest-Nederland tientallen dijken door als gevolg van een 
zware noordwesterstorm in combinatie met springtij. Ruim 1800 mensen kwamen om bij de Watersnoodramp.

CHRONOLOGIE VAN EEN RAMP

Zaterdag 31 januari, 17.45 uur
De KNMI-Stormvloed-
waarschuwingsdienst stuurt voor 
het eerst sinds jaren een waar-
schuwingstelegram uit naar 
geabonneerde organisaties voor 
‘gevaarlijk hoog water’. Duizenden 
mensen zijn overdag 
naar zee gegaan om 
naar de hoge gol-
ven en gestrande 
schepen te kijken. 
Hoewel ze bijna 
worden weggeblazen, 
ontgaat iedereen nog de 
ernst ervan. Nergens is sprake 
van gecoördineerde voorzorgs-
maatregelen.

1953

 4 

ZA

ZO

MA

DI

WO

DO

VR

Zondag 1 februari, 2.13 uur
‘In Zwijndrecht is in verband met 
het hoge water de noodtoestand 
afgekondigd. Het water slaat 
reeds over de ringdijk.’ Het is het 
eerste Nederlandse telexbericht 
over de ramp. Even later volgen 
meer meldingen over onder-
gelopen polders en doorgebroken 
dijken. In verschillende Zeeuwse 
en Zuid-Hollandse gemeenten 
luiden noodklokken. Hoewel het 
o�  cieel pas rond 5.00 uur vloed 
moet zijn, slaat het water al over 
de dijken. Kort daarna begeven 
tientallen dijken het, vooral langs 
de open zeearmen Grevelingen 
en Oosterschelde.

Zondag 1 februari, 8.00 uur
Het wordt licht. Honderden 
mensen zijn inmiddels verdron-
ken, tienduizenden hebben hun 
toevlucht op daken gezocht. Als 
het die middag opnieuw vloed 
wordt en het nog steeds stormt, 
sterven opnieuw honderden 
mensen omdat beschadigde hui-
zen door de sterke stroming 
instorten. Pas nadat journalisten 
’s middags illegaal over het ramp-
gebied vliegen en de instanties 
inlichten, wordt de omvang van 
de catastrofe duidelijk. Gecoördi-
neerde reddingsacties komen pas 
na een dag. Voor 1.836 mensen 
komt de hulp te laat.
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