
Zaterdag 31 januari, 17.45 uur
De KNMI-Stormvloedwaarschuwings-
dienst stuurt voor het eerst sinds jaren 
een waarschuwingstelegram uit naar 
geabonneerde organisaties voor ‘ge-
vaarlijk hoog water’. Duizenden men-
sen zijn overdag naar zee gegaan om 
naar de hoge golven en gestrande sche-
pen te kijken. Hoewel ze bijna worden 
weggeblazen, ontgaat iedereen de 
ernst ervan. Nergens is sprake van ge-
coördineerde voorzorgsmaatregelen.

Zondag 1 februari, 2.13 uur
‘In Zwijndrecht is in verband met het 
hoge water de noodtoestand afgekon-
digd. Het water slaat reeds over de ring-
dijk.’ Het is het eerste Nederlandse te-
lexbericht over de ramp. Even later vol-
gen meer meldingen over ondergelopen 
polders en doorgebroken dijken. In ver-
schillende Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
gemeenten luiden noodklokken. Hoewel 
het offi 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 zee-
armen Grevelingen en Oosterschelde.

Zondag 1 februari, 8.00 uur
Het wordt licht. Honderden mensen 
zijn inmiddels verdronken, tienduizen-
den hebben hun toevlucht op daken ge-
zocht. Als het die middag opnieuw 
vloed wordt en het nog steeds stormt, 
sterven opnieuw honderden mensen 
omdat beschadigde huizen door de 
sterke stroming instorten. Pas nadat 
journalisten ’s middags illegaal over het 
rampgebied vliegen en de instanties 
inlichten, wordt de omvang van de ca-
tastrofe duidelijk. Gecoördineerde red-
dingsacties komen pas na een dag. Voor 
1.836 mensen komt de hulp te laat.

I n de nac h t van 3 1  j anuari op 1  f ebruari 1 9 5 3  braken in Z uidwest- N ederland 
tientallen dij ken door als gevolg van een zware noordwesterstorm  in c om binatie 
m et springtij . R uim  1 8 0 0  m ensen kwam en om  bij  de W atersnoodram p.
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The bold and the 
beautiful  De huizenfixers  

Watersnoodjournaal  Test case  

Dream school  

New Amsterdam  

SOAP
Katie en Carter delen een roman-
tisch moment en blikken terug op 
Sheila’s arrestatie. Intussen is 
Taylor in opperbeste stemming 
omdat Sheila achter de tralies is 
beland, maar ze weet nog niet van 
Bills dreigementen.
18.05 • RTL 8

WOONPROGRAMMA
Al drie jaar wonen Marleen 
en haar kinderen in een boven-
woning op een bedrijventerrein. 
Ze ervaren verkeersoverlast en de 
kinderen kunnen er niet fi jn spe-
len. Lukt het om een huis in een 
kindvriendelijke buurt te vinden?
21.25 • NPO 3 (EO)

NIEUWS
Herman van der Zandt neemt de 
kijker mee terug naar 31 januari 
1953, de dag waarop een zware 
noordwesterstorm op Nederland 
afraast. Ondanks waarschuwin-
gen van het KNMI dringt de ernst 
van de situatie niet helemaal door.
20.25 • NPO 1 (NOS)

CONSUMENTEN
Amber Kortzorg test op haar eigen 
manier elke week producten, dien-
sten en claims van fabrikanten. 
“Een traditioneel consumenten-
programma vind ik niet passen 
in een wereld waarin we juist 
mínder spullen moeten kopen.”
21.30 • NPO 1 (BNNVARA)  

REALITYPROGRAMMA
De Zeeuwse Anouk wilde graag 
zelf meedoen aan dit programma, 
maar erg lekker gaat het nog niet. 
Ze loopt de les van Lucia Rijker uit, 
die ook naderhand niet tot haar 
kan doordringen. Het dwingt de 
mentoren tot ingrijpen.
20.25 • NPO 3 (NTR)

DRAMASERIE
De ernstig zieke mentor van Eliza-
beth heeft een laatste  verzoek 
aan de chirurg. Ze wil dat zij een 
medische school voor doven gaat 
leiden. Elizabeth twijfelt nog, in-
tussen helpt Max een ic-stagiaire 
die een paniekaanval krijgt.
21.25 • NET 5

De slimste mens  
QUIZ
Van het koloniale verleden tot 
vrouwelijke seksualiteit, ‘maak 
het bespreekbaar’ is het motto 
van Maya van As. Dit doet ze als 
lid van cabaretduo Vlamousse, 
maar een goed gesprek met Philip 
Freriks zit er vast ook in.
20.40 • NPO 1 (KRO-NCRV)

GTST  
SOAP
Henk speelt open kaart met 
 Laura: hij is als de dood om Saskia 
te vertellen dat ze een halfbroer 
heeft. Ludo gaat ernstig gebukt 
onder spanning terwijl hij op 
Stefano wacht. Nola weet haar 
opa handig te kalmeren.
20.00 • RTL 4 

Zaterdag 4 oktober, 13.00 uur
‘De stormvloedkering in de Ooster-
schelde is gesloten. De Deltawerken 
zijn voltooid. Zeeland is veilig.’ Met 
deze woorden opent koningin Beatrix 
de 2,5 miljard euro kostende Ooster-
scheldekering. Daarmee komt er einde 
aan de uitvoering van het Deltaplan dat 
meteen in 1953 werd opgesteld. Door 
de Deltawerken is de Nederlandse 
kustlijn met ruim 700 kilometer inge-
kort en is 300 kilometer aan dijken en 
duinen verstevigd. 

De nacht van ’53
INFORMATIEF PROGRAMMA 
22.40 • NPO 2 (EO) 
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