De oorlogsjaren in dagen en maanden
Al spoedig na de inval worden door de Duitse bezetter diverse maatregelen getroffen:
De gedwongen tewerkstelling in fabrieken voor de Duitse oorlogsindustrie en op vliegvelden die steeds
gebombardeerd worden.
In de beginjaren van de bezetting is de bewegingsvrijheid van de Zeeuwen nauwelijks beperkt.
Maar dat verandert in augustus 1942. Ruim 10.000 mensen worden uit Walcheren geëvacueerd omdat het
gehele westelijk deel van Zeeland in september spergebied wordt, ter voorkoming van spionage.
Uitsluitend de gebieden direct langs de kust worden verboden terrein. Dat geldt overigens voor het hele
Nederlandse kustgebied. Zo worden in steden die direct aan zee liggen, zoals Vlissingen, complete
stadsdelen geëvacueerd. Paarden, voertuigen en fietsen worden gevorderd. Er moet verduisterd worden
en men moet minder licht verbruiken.

1940
10 mei
12 mei
15 mei
17 mei
18 mei
24 mei
29 juni
28 juli

Duitse inval in Nederland (en België en Frankrijk) onder de codenaam Fall Gelb.
Vlissingen en het toenmalige vliegveld worden door Duitsers gebombardeerd.
Capitulatie Nederland, met uitzondering van de troepen in Zeeland.
Middelburg wordt gebombardeerd.
Capitulatie Nederlandse troepen in Zeeland.
Demobilisatie van het Nederlandse leger.
Anjerdag (demonstratie ter gelegenheid van Prins Bernhards verjaardag).
Eerste uitzending van Radio Oranje vanuit Londen. Koningin Wilhelmina spreekt het
Nederlandse volk toe.

1941
januari

Om het vliegveld Vlissingen te herstellen, wordt overal op Walcheren zand
gewonnen. Ook uit de Westkappelse dijk: hierdoor ontstaat een gat van 8 tot 10
meter breed en 1 tot 2 meter diep.

1943
januari
15 augustus

Installatie NSB-burgemeester Westkapelle
Het dorp Nieuw-Abeele wordt per ongeluk door de geallieerden gebombardeerd, het had
het vliegveld Vlissingen moeten zijn.

1944
februari

De Inlichtingendienst verzamelt gegevens over onder andere Duitse soldaten en
stellingen. Er zijn ook contacten in Westkapelle.
3 september Begin van het georganiseerde vertrek van Rijksduitsers uit Nederland.
Koningin Wilhelmina spreekt de bevolking via Radio Oranje toe en zegt dat "de
bevrijding voor de deur staat".
5 september Dolle Dinsdag. Veel Duitse soldaten en NSB-ers vluchten het land uit. De NSB-burgemeester
van Westkapelle, M.Tuiten, treedt af. Een griffieambtenaar volgt hem op.
september
Diverse Duitse eenheden zijn vertrokken. Uiteindelijk laat de bevrijding toch nog op zich
wachten.
14 september Eerste aanval van de Canadezen op West Zeeuws-Vlaanderen afgeslagen.
17 september Biggekerke wordt per abuis gebombardeerd door de geallieerden.
20 september Oost Zeeuws-Vlaanderen bevrijd. Het 15e Duitse leger (85.000 man) vlucht via Terneuzen en
Breskens naar Noord-Brabant.
3 oktober
De RAF bombardeert de Westkappelse zeedijk, het is het begin van de bevrijding.

