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Oorzaken

Veel dijken, vooral in het
deltagebied, waren te laag en te
zwak. Rijkswaterstaat onderkende
dit al in de jaren 20 en werkte aan
plannen om binnenwateren van de
zee af te sluiten door het aanleggen
van nieuwe kunstwerken. De
Afsluitdijk, die gereed kwam in
1932, was een eerste belangrijke
aanzet daartoe.

Pas na de crisisjaren en de oorlog
werden de eerste werken in
Zuidwest-Nederland uitgevoerd: de
Botlek, de Brielse Maas (1950) en
de Braakman (1952) werden
afgedamd. Toch had de
kustbescherming geen prioriteit.

In 1950 werd het reeds bescheiden
budget nog eens beperkt. De
naoorlogse economische
wederopbouw had voorrang.[2] De
ramp van 1953 leidde tot snelle en
ingrijpende maatregelen en vormde
de directe aanleiding tot de
Deltawerken.

Tweede vloed

Circa de helft van het totale aantal
slachtoffers viel in de nacht van
zaterdag op zondag. De
zondagmiddag daarop zorgde het
getij in combinatie met harde wind
ervoor dat vele overlevenden van
de nacht tevoren toen alsnog de
dood vonden. Veel huizen die de
eerste vloed hadden doorstaan
(met de bewoners op zolders of op
de daken) stortten alsnog door de
sterke stroming ineen. De
hulpverlening van buiten de door
het water aangetaste gebieden
kwam de eerste dag nog nauwelijks
op gang, de schaal van de
catastrofe werd pas maandag goed
duidelijk.

Wij komen van de postiljon
soesterberg

Een stormvloed kan aan de kust
extra gevaarlijk zijn, als hij
samenvalt met de vloed, of nog
erger, met een springvloed, het
tweewekelijkse getij waarin het
verschil tussen hoog- en laagwater
het grootst is. De (spring)vloed wordt
dan verhoogd met de stormvloed.
Dit was de oorzaak van de
watersnood van 1953. Op zaterdag
31 januari stond er bij de
Orkney-eilanden boven Schotland
een storm met orkaankracht. Deze
zware noordwesterstorm
ontwikkelde zich in de loop van de
dag over de volle lengte van de
Noordzee en stuwde het water in de
trechtervormige Noordzee op tot
recordhoogte.

In de avond en nacht was er sprake
van een langgerekt stormveld uit
noordwest tot noord, de
gevaarlijkste richting. Bovendien
duurde de storm erg lang, De Kooy
bij Den Helder meldde zowel op de
31e als op de 1e een
daggemiddelde windkracht 8. In
Nederland begaven de dijken in het
Deltagebied het op veel plaatsen en
liepen een groot deel van de
provincie Zeeland, de
Zuid-Hollandse eilanden en delen
van West-Brabant onder water. Zo
werd Nederland in de nacht van
zaterdag 31 januari op zondag 1
februari 1953 getroffen door een
van de grootste natuurrampen uit
zijn geschiedenis, de grootste zelfs
sinds 1570 (derde
Allerheiligenvloed).
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In Zuid-Holland dreigde
een dijkdoorbraak van
Schielands Hoge Zeedijk
bij Nieuwerkerk aan den
IJssel. Dit werd
ternauwernood voorkomen
doordat een 18 meter lang
binnenschip op last van de
burgemeester dwars voor
het gat in de dijk
gemanoeuvreerd werd en
het zo dichtte. Het
overstromen van grote
delen van Zuid-Holland
werd hierdoor voorkomen.

In Nederland kostte de ramp aan 1836 mensen het leven.
Daarnaast veroorzaakte de vloed in Zuidwest-Nederland
grote schade aan de veestapel, woningen, gebouwen en
infrastructuur. Zo'n 100.000 mensen verloren hun huis en
bezittingen. Er verdronken tienduizenden dieren. Er
werden 4500 huizen en gebouwen verwoest en 200.000
hectare grond kwam onder water te staan.[3] Het
Zuid-Hollandse dorp Oude Tonge was de plaats waar de
meeste slachtoffers vielen: 305 doden. Voor veel
overlevenden uit de getroffen gebieden vormen de
herinneringen aan de ramp een levenslang trauma.

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.


