
Verdronken Walcheren  
 
De dijkdoorbraken in de vorige eeuwen waren regelrechte natuurrampen. Niemand heeft ooit kunnen 
bedenken dat de machtige Walcherse dijken aan alle vier de kanten van het eiland kapot 
gebombardeerd zouden worden. Walcheren is met Dee inundatie prijs gegeven aan de zee en golven 
om de vijand te verdrijven. En jaar lang krijgen eb- en vloedstromen vrij spel. De overgebleven 
gebouwen worden alsnog beschadigd. Wegen worden weggeslagen, sloten en vaarten slibben dicht, op 
andere plaatsen worden diepe geulen uitgesleten, akkers worden weggeschuurd.  
Hoewel er een groot gat is geslagen in de dijk, staat Westkapelle slechts gedeeltelijk onder water.  

 
Dit in tegenstelling tot de rest van het 
eiland. De noordoosthoek van het eiland, de 
duingebieden en enige hooggelegen dorp- 
en stadskernen zijn droog, de rest is één 
watervlakte. Westkapelle ligt grotendeels 
plat, verwoest, maar grotendeels droog. 
Achter de toren, op de weg naar Aagtekerke, 
blijft het water wel staan. 

 
Leven met het tij 
Gedurende de lange periode dat Walcheren onder 
water staat, leven de mensen op Walcheren met 
het ritme van het getij. Veerdiensten naar andere 
dorpen en steden op het eiland kunnen alleen 
varen met hoogwater. Voor de veerdiensten 
worden Dukw’s gebruikt. 
 
Uitstapjes te voet naar naburige dorpelingen kunnen alleen tijdens laagwater. Sommige bakkers kunnen 
hun ovens alleen stoken bij eb en staan daarom vaak met lieslaarzen voor hun trog. Het Jaagpad langs 
het Kanaal door Walcheren is alleen begaanbaar bij laagwater en dan alleen nog midden op het pad, de 
bermen zijn vergeven met mijnen. Het verkeer gaat eerst een uur lang van noord naar zuid en het 
volgende uur andersom. 
 
Door het zoute water gaat alle beplanting dood en veel oude huizen en boerderijen, gespaard bij het 
bombardement, worden alsnog verwoest door de langdurige stroming. 
Pas na anderhalf jaar is Walcheren weer droog en kan de wederopbouw beginnen.  
De inundatie van Walcheren is een breuk in de tijd; oude Walchenaren spreken over “voor ’t waeter” en 
“nae ’t waeter”.  Voor Westkapelle is dat ‘voor’ en ‘na’ het bombardement. 
 
 



Waterverkeer  
Mijnenvelden maken het (toch al moeilijke) vervoer van materieel, materialen en personen gevaarlijk. 

Maar ook de transportmiddelen zelf 
zijn slecht en onbetrouwbaar.  
Er worden kunstige ‘vaartuigen’ in 
elkaar geknutseld. 
 
Telefoonverbindingen werken 
gebrekkig. De werkterreinen bij de 
dijkgaten zijn bezaaid met 
landmijnen. De geallieerden zetten 
Dukw’s in voor het personenvervoer. 
Bij een bezoek van Prins Bernhard 
aan Middelburg staan de Dukw’s 
opgesteld voor inspectie.   
 
Om een indruk te krijgen hoe de 
mensen zich verplaatsen op een 

onder water gelopen eiland, moet men de verhalen uit die tijd lezen. Een van de schrijvers is W. 
Metzelaar. Hij beschrijft een tocht van Middelburg naar Westkapelle. 
 
  “Een tocht van Middelburg naar Westkapelle, ondernomen in het jaar 1945 vóór de maand 
November, zal voor wien haar maakte in de herinnering gegrift blijven als iets sinisters, iets 
onwezenlijks. Aan den rand van Middelburg klimt de Dukw, een Amerikaansch amphibie-voertuig, half 
auto, half boot, over een kade en duikt In het water. Eerst rijden de wielen nog over den ondergeloopen 
weg, maar al spoedig, in St. Laurens, vaart ge door de straat. Het is giertij, het water staat tot de huisbel. 
De ramen zijn meerendeels kapot; de deuren slaan open als de haalgolf van het vervoermiddel ertegen 
klotst. In de woningen een trieste ravage; een gescheurde lampekap schommelt doelloos heen en weer. 
Langs de wegen steken de doode boomen hun naakte takken somber en dreigend hemelwaarts. De weg 
is afgebakend met 
palen, waaraan ronde 
witte bordjes zijn 
bevestigd; hier en daar 
passeert ge zwarte 
borden met witte 
opschriften als: “Keep 
right of this tree” of 
“Danger cables 10000 
V”. En het is verstandig 
deze raadgevingen op 
te volgen, want buiten 
de afbakening is 't niet 
veilig - de ontmijning Is 
nog niet tot hier 
gevorderd.   
Bij Serooskerke komt 
ge weer even op het 
droge. De dorpskernen 
liggen hoog en loopen slechts bij hooge uitzondering onder. Er zijn plaatsen waar in 't geheel geen water 
komen kan; kleine eilandjes temidden van de troostelooze watervlakte. Oogenschijnlijk gaat het leven 
daar ongestoord door. Zeeuwsche vrouwen in hun prachtige kleederdracht wuiven U lachend toe - maar 
even verder vertelt de loopsteiger in de straat U, dat bij springvloed ook hier zeewater kabbelt. 



Bij Oostkapelle (we rijden al weer in het water) moet een tegenligger gepasseerd worden, een met twee 
zware Zeeuwsche paarden bespannen wagen. 
 
Voorzichtig manoeuvreeren voerman en chauffeur de voertuigen naar den kant van den weg; het gaat 
goed - het water spat hoog op, maar mensch en dier ondergaan het bad gelaten; het is zomer: dat 
beetje water droogt vanzelf op. 

Bij Domburg wordt den 
duinrand bereikt. In de verte, 
bij de oude molen, is de 
aanlegplaats van de booten van 
den Prov. stoombootdienst, 
waarmede een geregelde 
dienst voor vracht- en 
passagiersvervoer op 
Middelburg wordt 
onderhouden. Domburg is 
zwaar beschadigd, maar nog 
goed bewoonbaar; In de duinen 
wemelt het van betonnen 
versterkingen. De Atlanticwal? 
Nu wappert er aan drooglijntjes 
het waschgoed van 
Westkappelsche gezinnen, die 

hier tijdelijk hun intrek hebben genomen.  
En zoo nadert de Dukw den puinhoop. welke het restant vormt van wat eens Westkapelle was. De oude 
vuurtoren staat wel gehavend, maar trots en ongeknakt temidden van het puin, als symbool van de 
ongebroken Westkappelsche geest.” 
 

  
Foto vanaf de vuurtoren van het dorp Westkapelle in het water. Neeltje Flipse-Roelse 


