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Inleiding

Dit proefschrift beschrijft in een lange-termijn-perspectief de gebeurtenissen op Terschelling 
tijdens de Duitse bezetting. Ook daar waren dat voor de bevolking geen gemakkelijke jaren, 
hoewel zich op dit eiland in vergelijking met andere plaatsen relatief weinig schokkende gebeur-
tenissen hebben voorgedaan. Twee zaken maken deze periode op Terschelling echter bijzonder. 
Ten eerste is dat de aard van de Duitse bezetting. Door zijn geografische ligging was het eiland 
voor de Duitsers buitengewoon geschikt voor de aanleg van verdedigingswerken en de bouw van 
installaties voor het volgen van bewegingen in de lucht. Die eisten een dermate hoge personele 
inzet dat gedurende de hele bezetting een zeer groot aantal Duitse militairen op het eiland 
gelegerd is geweest. Ten tweede gold in deze periode voor Terschelling hetzelfde als voor andere 
bezette eilanden: het betrekkelijk grote isolement ten opzichte van het vasteland. Het was voor 
de bevolking onmogelijk om, zonder instemming der Duitse autoriteiten, het eiland te verlaten. 
Daardoor was men als het ware voor langere tijd tot elkaar veroordeeld. In een dergelijke situ-
atie lag het voor de hand dat men veelvuldig met elkaar in contact kwam en in tal van gevallen 
relaties aanging. De begrippen accommodatie en collaboratie worden in deze studie toegepast 
om te toetsen tot welk niveau die relaties reikten.

Een bevolkingsgroep op Terschelling die aparte aandacht verdient werd tijdens de onderzochte 
periode gevormd door de zeevarenden en hun gezinnen. Het beroep van zeeman is op het eiland 
vanzelfsprekend. Eeuwenlang hebben de Terschellinger mannen bij hun beroepskeuze vrijwel 
alleen maar die tussen boer en zeeman gehad. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bevonden 
zich op de vloot ruim 180 mannen met Terschellinger ‘roots’. Zij bleven de gehele duur van de 
bezetting op zee, varend voor de geallieerden. Toen op bevel van de Duitsers eind 1941 het deel 
van de gages der zeelieden dat naar hun gezinnen ging drastisch werd verlaagd, dreigden laatst-
genoemden in grote materiële problemen te geraken. In deze studie ga ik na, op welke wijze 
de zeemansgezinnen op zowel lokaal als landelijk niveau de helpende hand werd geboden. De 
lokale zorg is op Terschelling vrucht van een eeuwenlange traditie. Zorgzaamheid voor elkaar is 
op het eiland een vast cultuurelement, zich uitend in onder meer de ‘burenplicht’. Vanuit een 
sociaal-relationeel perspectief wordt beschreven hoe deze zorg tijdens de Duitse bezetting tot 
uiting kwam. Op landelijk niveau staat het illegale fonds De Zeemanspot centraal, alsmede het 
Prinses Margriet Fonds.

Probleemstelling
Tijdens de verwerking van de onderzoeksresultaten wierp zich allereerst de vraag op hoe de 
probleemstelling zou moeten luiden. Die vormt een cruciaal onderdeel van een proefschrift. 
Een goede probleemstelling is immers de ruggengraat van het onderzoek en ook van het uitein-
delijke manuscript. Alvorens die nader te formuleren vroeg ik mij af hoever ik in de tijd terug 
zou moeten gaan. De kern van het onderzoek wordt gevormd door Terschelling en de oorlog, 
maar de situatie op dat moment was natuurlijk de vrucht van een lang verleden, vol van ge-
beurtenissen, wendingen en tradities. Ik besloot daarom een inleidend deel op te nemen waarin 
duidelijk wordt hoe Terschelling werd zoals het is en via welke ontwikkelingen en in welke fases 
die geschiedenis is verlopen. Dat werd uiteindelijk deel 1, waarin Terschelling in een historisch 
perspectief is geplaatst. Het leeuwendeel van het onderzoek voor deel 3, over de zeelieden in oor-
logstijd, had ik reeds verricht voor mijn in 2001 verschenen publicatie ‘Zij zijn niet waarlijk dood…’ 
Terschellinger zeelieden in de Tweede Wereldoorlog, zodat ik de meeste tijd en energie kon reserveren 
voor deel 2 over Terschelling tijdens de Duitse bezetting. Zo is deel 2, conform mijn eerste ideeën 
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daarover, de kern van het boek geworden. Toen die vorm zich daadwerkelijk aftekende liet de 
probleemstelling zich zonder al te veel moeite formuleren.
Die is drieledig. Allereerst wil ik een zo kompleet mogelijk beeld geven van Terschelling in oor-
logstijd, alsmede van de gebeurtenissen in die periode rond en met de Nederlandse koopvaardij-
vloot, waar zoveel mannen van Terschellinger afkomst op voeren. In het verlengde daarvan wil 
ik inventariseren in welke mate en op welke wijze zeemansgezinnen op Terschelling in die jaren 
zijn ondersteund, nadat de Duitsers de gages drastisch hadden laten verlagen.

Werkwijze en bronnen
Dit proefschrift is gebaseerd op drie soorten bronnen: archiefmateriaal, secundaire bronnen 
en informatie verkregen van ‘ooggetuigen’. Wat het eerste betreft, bood het gemeentearchief 
van Terschelling verrassend veel aanknopingspunten. Zo is van zaken van bestuurlijk belang in 
deel 2, zoals het vervangen van de vóór de oorlog benoemde wethouders door NSB-ers en andere 
Duitsgezinden, nagenoeg alle correspondentie bewaard gebleven. Ook over onderwerpen als de 
tewerkstelling van Terschellinger mannen voor de Duitse bezettingsmacht, eveneens geen onbe-
langrijk item in dit proefschrift, kon het nodige worden getraceerd. Het gemeentearchief bood 
tevens een goede ingang voor het verzamelen van gegevens voor deel 1 over de geschiedenis van 
Terschelling. Zo kon bijvoorbeeld uit de verschillende boeken van het bevolkingsregister een 
goed beeld worden verkregen van de aard der werkgelegenheid op Terschelling tussen 1880 en 
1940.
Het meest werden voor deel 1 echter secundaire bronnen geraadpleegd, al zijn die voor wat de 
lokale geschiedenis zelf betreft maar in beperkte mate beschikbaar. Dit deel is vooral inleidend 
van aard. Ik schets hierin in brede lijnen hoe het waddengebied in het algemeen en Terschelling 
in het bijzonder zijn ontstaan, hoe men daar in de loop van de geschiedenis in zijn onderhoud 
heeft voorzien en geef ik een beeld van de Terschellingers zelf, waarbij onderwerpen als taal, 
tradities en identiteit aan de orde komen. Deel 1 wordt afgesloten met een beschrijving van de 
zorgzame samenleving zoals die - nog steeds - op Terschelling aanwezig is. Ook hiervoor werden 
vooral secundaire bronnen geraadpleegd, al konden voor de gegevens over zeemansverzekering 
De Buul en het Dirk Mentz Fonds ook archiefstukken worden ingezien en gesprekken met be-
stuursleden gevoerd.

Met name voor deel 2 is veel archiefonderzoek verricht. Hoewel niet alles is overgeleverd, gaf 
het gemeentearchief voldoende materiaal prijs om, in combinatie met secundaire bronnen, een 
reconstructie te kunnen maken van de gebeurtenissen op het eiland tijdens de Duitse bezetting. 
Voor het verzamelen van gegevens over degenen die tijdens de oorlogsjaren op Terschelling met 
de Duitsers hebben samengewerkt werd het Archief Bijzondere Rechtspleging, beheerd door het 
Nationaal Archief in Den Haag, geraadpleegd. Een eerste selectie van de nader te bestuderen dos-
siers werd gemaakt aan de hand van de berichtgeving over dit onderwerp in lokale en regionale 
media van direct na de bezetting: Harlinger Courant, Friesch Dagblad en Leeuwarder Koerier. In het 
archief van de Commissaris van de Koningin in Friesland, aanwezig bij Tresoar, Frysk Histoarysk 
en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden, kon van een enkel geval dat in het Archief Bijzondere 
Rechtspleging niet te traceren was, alsnog een dossier worden opgespoord. Alleen de dossiers 
van de meest ernstige gevallen werden geraadpleegd. Voor de beschrijving van de lichtere geval-
len is volstaan met wat de media daarover publiceerden. Deze berichten werden destijds over 
het algemeen gretig gelezen, omdat het over door velen gekende mensen ging die tijdens de 
bezetting over het algemeen hun opvattingen niet onder stoelen of banken hadden gestoken. 
De berichten bevatten veel informatie over de personen die voor de Bijzondere Rechtspleging 
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werden gedaagd, evenals over de opvattingen die ze tijdens de bezetting hadden en hun daaruit 
voortgekomen daden.
In de collectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam werd een 
door een Terschellinger burger bijgehouden oorlogsdagboek aangetroffen. Ook het archief van 
het landelijke fonds de Zeemanspot kon daar worden geraadpleegd, met het doel na te gaan in 
welke mate zeemansgezinnen op Terschelling tijdens de bezetting door dit fonds werden onder-
steund.
In de collectie van Tresoar werd het archief van de Vereniging Friesland 1940 - 1945 ingezien om 
een beeld te verkrijgen van de verzetsactiviteiten op Terschelling. Om na te gaan in hoeverre uit 
op Terschelling aanwezige geldbronnen tijdens de oorlogsjaren steun aan zeemansgezinnen is 
verleend, werden in het gemeentearchief de betreffende stukken van een aantal op het eiland 
actieve fondsen geraadpleegd en tevens gesprekken met bestuursleden daarvan gevoerd.
Ook werden op Terschelling gesprekken gevoerd met een aantal oudere personen die mij het 
nodige over de hulpverlening door de Zeemanspot tijdens de bezetting konden vertellen. Daar-
uit kon worden opgemaakt wie voor dit fonds op Terschelling als ‘voogden’ (contactpersonen) 
optraden. Onderzoek met dat doel in het archief van de Zeemanspot bij het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie leverde namelijk geen complete resultaten op. Natuurlijk konden de 
ondervraagde oudere personen eveneens het nodige vertellen over de gebeurtenissen op het ei-
land tijdens de Duitse bezetting.
Verder werd nog een groep jongere personen ondervraagd. Deze groep bestaat zonder uitzonde-
ring uit mensen waarvan de vaders in de Tweede Wereldoorlog op zee zijn omgekomen. Zij kon-
den mij inlichten over de financiële situatie waarin dergelijke gezinnen na de oorlog verkeerden, 
hoe het was om in een zeemansgezin zonder vader op te groeien en in welke mate deze gezinnen 
in de naoorlogse periode zowel moreel als materieel werden ondersteund. Daarnaast werden ook 
aan deze groep vragen voorgelegd over gebeurtenissen tijdens de oorlog op Terschelling.
Onder de primaire bronnen is de nalatenschap van gemeentelijk veearts Atte Hibma Mzn. van 
groot belang voor dit proefschrift. De heer Hibma werd in 1941 benoemd tot plaatsvervangend 
voedselcommissaris op Terschelling. Als zodanig verkreeg hij veel macht, niet alleen inzake de 
voedselvoorziening maar, als afgeleide daarvan, eveneens bij de tewerkstelling van Terschellin-
ger mannen voor de Duitse bezettingsmacht als alternatief voor deelname aan de beruchte Ar-
beitseinsatz. Vooral in die laatste functie heeft Hibma intensief met de Duitse autoriteiten samen-
gewerkt. Direct na de bevrijding schreef hij, waarschijnlijk om zichzelf te rehabiliteren, twee 
boeken over zijn activiteiten: Op de Brug, over zijn ervaringen met de voedselvoorziening, en Een 
strijd om vrijheid met betrekking tot de tewerkstelling. De boeken werden gebundeld onder de 
titel Terschelling in de branding. Daaruit kon zeer relevante informatie, afkomstig van opnieuw 
een ‘ooggetuige’, worden geput. In het Terschellinger gemeentearchief konden verder ook pri-
maire bronnen worden getraceerd in de vorm van de correspondentie van Hibma en allerlei 
verslagen van zijn hand inzake de voedselvoorziening. Hibma’s nagelaten persoonlijke archief 
is in bewaring bij Tresoar. Door raadpleging van zowel zijn boeken, zijn aan de gemeente uitge-
brachte verslagen en zijn correspondentie heb ik mij een goed beeld kunnen vormen van de door 
hem tijdens de bezetting ontplooide activiteiten. Zijn dossier aanwezig in het Archief Bijzondere 
Rechtspleging, waarin ik onder meer een uitvoerige brief aantrof waarmee hij zijn houding tij-
dens de bezetting rechtvaardigde, bood veel aanvullende informatie, niet in de laatste plaats 
over de wijze waarop Hibma zijn activiteiten zelf onderging.
Hibma was echter niet de enige ‘ooggetuige’ die egodocumenten naliet omtrent de gebeurtenis-
sen tijdens de Duitse bezetting van Terschelling. De heer P.J. van Campen, tijdens die periode 
woonachtig ten huize van zijn schoonouders te Midsland, hield het eerdergenoemde ‘oorlogs-
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dagboek’ bij. Hoewel veel van wat Van Campen noteerde enigszins wonderlijk van aard is en niet 
altijd even geloofwaardig, heeft hij de belangrijkste gebeurtenissen op het eiland goed bijgehou-
den.
De heer W. Zaadnoordijk, die deel uitmaakte van de verzetsgroep op het eiland, hield schriftelijk 
nauwgezet de gebeurtenissen bij die volgden op de afkondiging van de Duitse capitulatie. De 
opvatting van de bezettingsmacht op Terschelling dat capituleren niet meer dan een periode 
van Waffenruhe inleidde betekende voor de bevolking van het eiland dat er van een bevrijding 
voorlopig geen sprake kon zijn. Integendeel: de Duitsers verboden alle feestelijkheden en bleven 
‘gewoon’ aanwezig, zodat er niet veel verandering ten opzichte van de bezettingsperiode aan-
brak. Dat de Duitsers bleven waar ze waren en de geallieerde bevrijders voor Terschelling en de 
andere waddeneilanden aanvankelijk geen belangstelling hadden, is voor menig eilandbewoner 
erg frustrerend geweest. Pas op 29 mei 1945 arriveerde een detachement Britse militairen op het 
eiland. Zaadnoordijk heeft de gebeurtenissen gedurende de periode van Waffenruhe nauwkeurig 
en van dag tot dag beschreven. Zijn verslag kon worden getraceerd in het archief van gemeente-
museum ’t Behouden Huys te West-Terschelling.
Voor deel 3 was veel minder archiefonderzoek nodig. Met behulp van secundaire bronnen waren 
de gebeurtenissen rond de Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog goed te 
reconstrueren. In het gemeentearchief ging ik met behulp van de boeken van het Bevolkings-
register na in welke mate Terschellinger zeelieden vanaf 1850 op de handelsvloot actief zijn 
geweest en welk gedeelte van de beroepsbevolking het door de jaren heen feitelijk betrof. Daar 
kon ook worden onderzocht in hoeverre varen destijds risicovol was, waarmee een overzicht van 
dodelijke slachtoffers door de jaren heen kon worden samengesteld.
De vraag welke van Terschelling afkomstige zeelieden gedurende de Tweede Wereldoorlog bui-
tengaats zijn geweest, heb ik reeds beantwoord in mijn eerder verschenen boek ‘Zij zijn niet waar-
lijk dood…’ Daartoe heb ik onderzoek ingesteld samen met een aantal Terschellingers en oud-
Terschellingers, uitsluitend afkomstig uit zeemansfamilies. Mevrouw Nel Meijer-Krul te Koedijk, 
de heer Kees Stada te Kropswolde en de heren Gerard Ruyg, Douwe de Groot en wijlen de heer 
Tjeerd Spanjer van Terschelling hebben daartoe een schat aan gegevens geleverd. Met behulp 
van secundaire bronnen en een beroep op het archief van het Instituut voor Maritieme Historie 
in Den Haag ben ik vervolgens nagegaan welke van deze van Terschelling afkomstige zeelieden 
tijdens de oorlog zijn omgekomen. Voor degenen die in dienst waren van de Koninklijke Marine 
werd navraag gedaan bij het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel Krijgsmacht 
van het ministerie van Defensie te Kerkrade. Zij bleken op het moment van hun dood niet meer 
allemaal formeel in de Burgerlijke Stand van Terschelling te zijn ingeschreven maar hadden 
stuk voor stuk nog wel innige banden met het eiland, wat voor mij reden was hen als ‘reguliere’ 
Terschellingers te beschouwen. Niet allen kwamen overigens om het leven door oorlogsgeweld, 
ook ziekte en ongevallen bleken hun tol te hebben geëist.
De lotgevallen van de betrokkenen konden worden nagegaan met behulp van de verzameling 
persoonskaarten die ten behoeve van een ordelijke administratie over de zeelieden in de oorlog 
werd aangelegd door The Netherlands Shipping and Trading Commission in Londen, de zogenoemde 
Crew Index, thans aanwezig in de Londense Collectie van het Instituut voor Maritieme Historie. Over 
de enige Terschellinger zeeman die tijdens de oorlog in Duitse dienst omkwam kon het nodige 
worden getraceerd in secundaire bronnen alsmede in het dossier van zijn echtgenote, aanwezig 
in het Archief Bijzondere Rechtspleging.
Voor het gedeelte over de zorg voor de zeelieden en hun verwanten kon voluit worden geput uit 
het archief van het Nederlands Instituut voor Oorlogs Documentatie en uit tal van secundaire 
bronnen.



��

Lotgevallen zeelieden
Voor dit proefschrift heb ik er van afgezien in te gaan op de lotgevallen van Terschellinger zee-
lieden die de oorlog hebben overleefd, omdat ik die reeds heb beschreven in ‘Zij zijn niet waarlijk 
dood…’. Zo zijn daarin hoofdstukken opgenomen over zeelieden die tijdens de oorlog bij bijzon-
dere gebeurtenissen betrokken raakten, zoals gevangenneming door opvarenden van Duitse rai-
ders, hun daarop volgende gevangenschap in Duitse kampen en hun terugkeer - nog tijdens de 
bezetting - naar Terschelling. Ook naar de enige maal in de Tweede Wereldoorlog dat een Neder-
lands schip, met op de brug een Terschellinger kapitein, met succes een Duitse onderzeeër wist 
te rammen, zal men in dit proefschrift vergeefs zoeken. Belangstellenden voor deze gebeurtenis-
sen worden dan ook doorverwezen naar ‘Zij zijn niet waarlijk dood…’. 
In bijlage 2 zijn de - beknopte - biografieën opgenomen van de omgekomen Terschellinger zee-
lieden. Voor meer uitgebreide informatie over deze mensen wil ik eveneens verwijzen naar mijn 
eerdere boek. Bijlage 1 bevat een lijst met te land omgekomen Terschellingers en oud-Terschel-
lingers en bijlage 3 met geallieerde militairen die op of nabij Terschelling door oorlogsgeweld 
om het leven kwamen.

Titel
Over de titel van dit boek is lang nagedacht. Daartoe stonden mij uiteraard talloze mogelijkheden 
ter beschikking. Aanvankelijk werd uitgegaan van een titel die de drie delen waaruit het boek 
bestaat - de geschiedenis van Terschelling, de Duitse bezetting van het eiland en de Terschellin-
ger zeelieden op de koopvaardijvloot - recht zou moeten doen. In overleg met mijn promotores 
heb ik echter besloten te kiezen voor een titel die verwijst naar de zorgzame samenleving op 
Terschelling. We vieren het pas als iedereen terug is betreft een citaat ontleend aan een uitspraak 
van de Terschellinger huisarts en verzetsleider David Smit, gedaan tijdens de eerste bijeenkomst 
van de bevolking nadat de Duitse bezettingstroepen waren ontwapend en vertrokken. Hij doelde 
daarmee op de vele Terschellinger zeelieden waarvan op dat moment het lot nog niet vaststond. 
De ondertitel kan het zonder toelichting stellen.
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