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Zomer in Zeeland 
 
Elk jaar wordt de Walcherse kust vanaf de pinksterdagen overstroomd door binnen- en 
buitenlandse toeristen. Ze komen hier pierewaaien en luiwammesen, maar ze leveren 
tezelfdertijd een welbestede bijdrage aan het in stand houden van de regionale economie. 
Het is nogal wiedes dat de vaak beduusde dorpelingen geen sikkepit begrijpen van de soms 
hartstikke bruuskerende wijze waarop de toeristen zoal hun dag doorbrengen. 
 
Naar verluidt gaan de rouwdouwers onder de gasten ’s morgens vroeg al dauwtrappen in de 
duinen. Nadien wordt er gezamenlijk gepicknickt. ’s Middags waggelt de zwartgeblakerde 
meute als pinguïns door het dorp en geniet van de tuintjes met felgekleurde chrysanten en 
aloë’s. Daarna eten de kinderen zakjes patates frites met mayonaise of piccalilly, waarbij de 
snackbar expliciet als een zomerse koek-en-zopietent fungeert. 
 
Na de consumptie van dit junkfood, dat de calorimeters hevig doet uitslaan, huren 
sommigen gerecyclede opoefietsen om klavertjesvier te gaan zoeken, maar telkenjare raken 
zij geheel van hun à propos als er T-fordjes op onverantwoorde wijze door de S-bochten 
scheuren. 
 
Als je op iemand anders fiets rijdt, kunnen zich ongelukjes voordoen, maar een alerte  
pro-Deoadvocaat kan best wel enig smartengeld uit het vuur slepen. 
 
Een verhaal apart zijn onze Duitse bezoekers, in hun niet-apk-gekeurde deux-chevauxs met 
zwart-witte kentekens. Deze badgasten zijn verder te herkennen aan hun archaïsche 
tweedenaamvals-s en hun stem met grote reikwijdte.  
 
Het zijn ook deze toeristen, die overdag hun blèrende baby’tjes niet naar het zwembadje op 
de camping brengen, maar per se met hun drijvende pieremachochels de Noordzee op 
willen, met alle gevolgen van dien. Vaak moeten ze halsoverkop uit het water worden 
gehaald en op het strand haastje-repje worden beademd. 
 
En de bijdehante jongelui? Zij slenteren de hele nacht als ‘bedoeïenen van de kust’ langs 
disco’s en cafés. Ten langen leste slepen ze zich op hun moeë benen in het diffuse 
ochtendgloren langs het strand voort naar hun camping. 
 
Er kan dus worden vastgesteld dat de lokale VVV’s elk jaar goed voor den dag komen. Vooral 
Oostkapelle wordt in een goed geoliede publiciteitscampagne uit-en-te-na  met succes 
gepromoot, hetgeen inhoudt dat er ’s zomers in het dorp veel geld in het laatje komt.  
 
Slechts zelden wordt er onvrede geuit, want eenieder heeft het zienderogen naar de zin 
onder de veelal wolkeloze Zeeuwse hemel. 


