RETRANCHEMENT
BEZOEKT EN VESTIGT U TE RETRANCHEMENT.
Het ligt wel voor de hand, dat de voornaamste bedoeling van
dezen gids is, meer bekendheid te geven aan de gemeenten in West
Zeeuwsch-Vlaanderen en waarop zij o.i. dan ook ten volle aanspraak
mogen maken. Vandaar dit opschrift, dat speciaal Uwe aandacht
vraagt voor de gemeente Retranchement.
,,Retranchement”. Deze naam, de Pi~ansche vertaling van onze
Hollandsche woorden ,,verschansing” of ,,versterking”, zou U allicht
doen vermoeden deze gemeente buiten de Nederlandsche grenzen te
moeten zoeken, hetgeen ook vaak tot uiting komt als buitenlandsche
toeristen er hunne verwondering over uitspreken, dat een gemeente
met dezen naam in ,,Nederland” is gelegen. Zooals de naam reeds
aangeeft was deze gemeente eertijds een versterkte plaats, omgeven
door wallen en grachten, in het begin van de zeventiende eeuw aan
gelegd daar waar het Zwin in de Wielingen uitmondde. Bij de oor
spronkelijke militaire bezetting moet zich al spoedig een burger-bevol
king hebben gevoegd, waaruit in den loop der zeventiende eeuw deze
gemeente is ontstaan. De Ned. Hervormde Kerk dateert van omstreeks
1640, zoodat mag worden aangenomen dat toen reeds een burgerlijke
gemeente binnen hare wallen was gevestigd. Het zou in verband met
het doel van dit artikel echter te ver voeren nader op de historie der
gemeente in te gaan. Van de genoemde versterkingen is nog een aan
zienlijk deel in den ouden toestand bewaard gebleven. Het loont zeer
zeker de moeite een en ander te bezichtigen. Speciaal zouden wij
hierbij Uwe aandacht willen vestigen op dat deel, genaamd het fort
,,Nassau”, in den volksmond ,,de Schanse” genoemd, hetwelk nog in
ongeschonden staat aanwezig is. Helaas is echter het, aan de zijde van
het voormalige Zwin gelegen, deel der wallen ten offer gevallen aan
de eischen van het verkeer. Dit deel n.l. is afgegraven en ter plaatse
bevindt zich thans het tramemplacement der Stoomtram Maatschappij
,,Breskens—Maldeghem”.
Met deze mededeeling komen wij als vanzelf in een ander tijd
perk en het moet worden erkend dat in de laatste jaren belangrijke
veranderingen ten gunste der gemeente zijn tot stand gekomen. Tot
voor enkele jaren nog vrij\~el zeer afgelegen, is deze gemeente thans
volkomen uit haar isolement verlost. Dank zij de gunstige ligging
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bezit Retranchement thans zeer goede verbindingen in alle richtingen~
Door den aanleg der tramwegen van de N.V. Stoomtram Maatschap
pij ,,Breskens_Maldeghem” heeft de gemeente, speciaal in de zomer
maanden, vlugge verbindingen gekregen in de richtingen Sluis, Oostburg (het centrum van West_Zeeuwsch_Vlaanderen) en Breskens. De
Belgische Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen zorgt, ge
durende het badseizoen, door middel harer electrische trammen, voor
een geregelde en snelle verbinding met alle badsteden langs de Bel-

CAFÉ RESTAURANT ,,DE ZON”
RETRANCHEMENT (HOLLAND)
CAFÉ CRAMIQUE
THÉ~LAIT
CHOCOLAT
BIÉRES
LIMONADF.S
SCHIEDAM
HULSTKAMP
LIQUEUR~S FLNES

CIGARES ET CIGARETTES

J. T. DE VOLDERE
gische kust. Via Knocke zorgt laatstgenoemde Maatschappij tevens
voor een vlugge verbinding met het vermaarde Btugge.
De instelling van een hulpdouanepost. eveneens gedurende het
badseizoen, vergemakkelijkt het overschrijden van de Belgische grens.
nabij de kom onzer gemeente. voor den automobilist en voor hem, die
zich, anders dan per electrische tram, naar België of uit genoemd land
hierheen wil begeven.
Als een belangrijke verbetering willen wij ten slotte nog noemen
de aansluiting der gemeente op het electrisch net van de Provinciale
Zeeuwsche Electriciteits Maatschappij.
Landbouw en veeteelt vormen de hoofdbronnen van bestaan. Bij
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een rondwandeling door de gemeente zullen de wuivende korenvelden,
afgewisseld met kleurige weiden, het U zeker kunnen getuigen. Wie
niet tot de bevoorrechten behoort, die het platteland bewonen, zal met
volle teugen kunnen genieten van de rust, licht en lucht die het platte
land biedt.
Als badplaats biedt de gemeente Retranchement, voor de toe
komst, wellicht nog vele ongekende mogelijkheden. Terwijl van som
mige andere, binnen- en buitenlandsche, kustplaatsen het strand ge
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leidelijk afneemt, kan Retranchement juist bogen op een zeer breed
strand, dat betrekkelijk zeer langzaam afhelt. Dat deze geleidelijke
afhelling bevorderlijk is aan het veilig baden behoeft wel niet nader
uiteengezet te worden, terwijl het zeker onnoodig is te zeggen, dat dit
strand daarom ook een bijzonder veilig verblijf biedt aan kinderen.
De duinen behooren tot de hoogste van de Zeeuwsch Vlaamsche kust
en bieden volop gelegenheid ook daar zich aangenaam te verpoozen.
Voorts willen wij nog wijzen op de, in de onmiddellijke nabijheid van
het duingebied, aanwezige schorren. Deze schorren vormen een over
blijfsel van het oude Zwin, eens een machtige zeearm, waar rijkbeladen schepen af- en aanvoeren van en naar de eertijds groote
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handelssteden Brugge, Damme en Sluis, wier glorie met de verzanding
van het Zwin is vergaan. Genoemde schorren vormen zeer zeker een
belangwekkend onderzoekingsterrein voor hem, die belang stelt in
flora en fauna van dit gebied. Alzoo heeft dit deel der gemeente vele
aantrekkelijkheden voor hem, die het om ontspanning en rust, in den
goeden zin van het woord~ te doen is en die een open oog heeft voor
de wonderen in de natuur.
Al mag een gemeente als woonplaats nog zooveel aantrekkelijk
heden bezitten, toch is dikwijls de eerste vraag van hen, die voor
nemens zijn zich daar te vestigen, hoe hoog zijn er de belastingen.
In dit opzicht kunnen wij den vrager geruststellen. De gemeente heeft
een matig belastingpeil. Op de gemeentefondsbeiasting, waarvoor de
gemeente is gerangschikt in de derde klasse, worden tien opcenten
geheven. Voor de heffing der personeele belasting is de gemeente
gerangschikt in de negende klasse. Op de hoofdsom dezer belasting
worden 100 opcenten geheven. Bovendien een heffing van 80 opcenten
op de grondbelasting (gebouwd) en 20 opcenten op de grondbelasting
(ongebouwd). Opcenten vermogensbelasting. worden niet geheven.
Wellicht zal het onvolledige beeld der gemeente, dat wij Ii hier
boven gaven, er toe kunnen bijdragen, dat U zich gedrongen voelt
t.z.t. eens nader kennis te maken om door eigen ervaring dat beeld
te voltooien,
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