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Bijlage 1: Slachtoffers te land

Behalve de van Terschelling afkomstige slachtoffers ter zee, wier lotgevallen in de volgende bij-
lage worden behandeld, en de in deel 2 genoemde Lammerts van Bueren, kwamen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog nog meer bewoners en oud-bewoners van Terschelling om het leven. In 
totaal betrof dit 25 personen, wier overlijden het gevolg was van verschillende oorzaken, uit-
eenlopend van oorlogsgeweld tot verdrinking en ziekte. Deze bijlage biedt in kort bestek een 
overzicht van deze slachtoffers en hun achtergronden.

Pieter Hendrik Bloem
Pieter Hendrik Bloem sneuvelde op 10 mei 1940 te Dubbeldam. Bloem was geboren te West-Ter-
schelling op 29 mei 1914. Hij was van beroep zeilmaker en achtereenvolgens woonachtig te West-
Terschelling en Heerlen. Hij was op 19 mei 1939 te West-Terschelling in het huwelijk getreden 
met de toen 26-jarige Johanna Doornbos. Pieter Hendrik Bloem diende als vrijwillig soldaat bij de 
staf van de eerste afdeling van het 17e Regiment Veldartillerie. Op 7 juni 1940 werd zijn stoffelijk 
overschot herbegraven op de oude begraafplaats naast de Brandaris te West-Terschelling. 

Jan Smit
Jan Smit, geboren op 14 februari 1919 te Hoorn op Terschelling is op 10 mei 1940 gesneuveld te 
Wassenaar en in juni 1940 herbegraven op de NH-Begraafplaats in zijn geboortedorp. Smit, die 
ongehuwd was, diende als ordonnans bij het 2e Bataljon van het 1e Regiment Huzaren Motor-
rijders. Hij werd postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis.1 Jan Smit was een broer van de 
in deel 3 genoemde stuurman-marconist Gerrit Jan Smit, die omkwam bij de torpedering van het 
ss ‘Leto’ op 12 mei 1942 op de St. Lawrence River in Canada.

Klaas Pieter Kuijper
Ook Klaas Pieter Kuijper, geboren op 4 december 1907 te Amsterdam als zoon van de van Terschel-
ling afkomstige zeeman Willem Kuijper en diens echtgenote Neeltje Rab, sneuvelde op de eerste 
oorlogsdag. Kuijper was als inspecteur van politie werkzaam op het bureau Stieltjesplein te Rot-
terdam. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 verrichtte hij nachtdienst. Toen hij daarna ’s ochtends 
arriveerde bij de woning van zijn ouders aan de Schiedamseweg kwam een collega hem melden 
dat hij zich in verband met de oorlogshandelingen terstond naar de Maasbrug diende te begeven. 
Op weg daar naartoe ontmoette Kuijper een Duitse parachutist die hem sommeerde zijn wapen 
af te geven. Toen hij daar naar reikte schoot de Duitser hem neer. Kuijper werd zwaargewond 
naar het Coolsingelziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Na deze gebeurtenis keerden zijn 
ouders samen met zijn zuster Christien terug naar Terschelling, waar ze vervolgens woonachtig 
waren in de Boomstraat te West-Terschelling. Klaas Pieter Kuijper werd begraven op de algemene 
begraafplaats Crooswijk te Rotterdam.2 In 1992 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar 
het Nederlands Ereveld te Loenen.3

Pieter Brandenburg
Op 6 oktober 1940 overleed te Harlingen Pieter Brandenburg, geboren op 25 december 1865 te 
Terschelling. Brandenburg woonde te Harlingen, waar hij werkzaam was als los werkman, en 

  1  Digitaal Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting. Instituut voor Militaire Geschiedenis, archief sectie Koninklijke Landmacht,     
  Den Haag. Terschelling Archief Kees Stada, Kropswolde.
  2  Archief Terschelling Familie. Kees Stada, Kropswolde.
  3  Digitaal Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.
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was gehuwd met Hiltje Coehoorn. Ten gevolge van de verduisteringsvoorschriften is hij te water 
geraakt en verdronken. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Harlingen.4

Tjebbe de Jong
Op 10 februari 1942 overleed te Bandjermassin (Nederlands-Indië) Tjebbe de Jong, geboren te 
Terschelling op 9 februari 1875. De Jong was in Nederlands-Indië werkzaam als aannemer. Over 
de omstandigheden waaronder hij overleed is niets bekend. Hij heeft geen aanwijsbaar graf.5

Jan Looijenga
Op 4 december 1942 overleed in Berlijn Jan Looijenga, geboren op 6 november 1915 te Terschel-
ling. Looijenga is vermoedelijk vrijwillig naar Duitsland gegaan om te werken. Hij was daar werk-
zaam als grondwerker. Ook over de oorzaak van zijn overlijden is niets bekend. Looijenga werd 
begraven in Berlijn. Later werd hij herbegraven op het Nederlandse ereveld Hegerfriedhof te 
Osnabrück in Duitsland.6

Klaas Kaspers
Klaas Kaspers, geboren op 15 november 1918 te West-Terschelling, werd als gevangen genomen 
verzetsman op 29 december 1942 bij Leusden door de Duitsers ter dood gebracht. Hij was de 
oudste zoon van kapitein Willem Kaspers (werkzaam bij de Halcyon Lijn) en diens echtgenote 
Neeltje Zeeders. Het gezin verhuisde in april 1925 naar Rotterdam. Tijdens de Duitse inval in 
ons land was Klaas Kaspers als militair betrokken bij de bewaking van de IJssellinies. Bijzonder 
is, dat hij daar een dagboek van heeft nagelaten. In 1940 en 1941 volgde Klaas Kaspers de oplei-
ding aan de Vakschool voor Civiel Personeel voor de Koopvaardij te Amsterdam, maar tot een 
maritieme loopbaan kwam het niet. Op 17 oktober 1941 trad hij als nachtwaker in dienst van 
museum Boymans Rotterdam. Daar raakte hij betrokken bij de activiteiten van verzetsgroep de 
Nederlandsche Volksmilitie (NVM). Deze groep was ontstaan uit twee eerdere groepen die zich 
te weer stelden tegen agressie van Duitsers en NSB. De ene bestond voornamelijk uit leden van 
de Joodse voetbalclub De Pechvogels, de andere was een communistisch georiënteerde groep 
onder leiding van S.Z. (Sal) Dormits, joods communist en veteraan uit de Spaanse Burgeroorlog. 
Omstreeks april 1941 fuseerden beide groepen tot de ‘Nederlandsche Volksmilitie’, aanvankelijk 
Volksorganisatie genoemd, weer onder leiding van Dormits. Het kader van de groep bestond uit 
communisten: van de leden was circa driekwart communist. In Rotterdam waren waarschijnlijk 
twee afdelingen actief onder leiding van H. Speksnijder en I. Sies, met enkele onderafdelingen. 
De groepen waren naar de aard van hun activiteiten geletterd: S(abotage)-, K(nok)-, O(psporings) 
en V(erbreidings)-groepen. Men werkte eveneens mee aan de verspreiding van het communisti-
sche illegale blad De Waarheid. Naast het plegen van sabotage (zoals aanslagen op spoorwegen 
en het verbranden van de hooiopslag in het Haagse Laakkwartier) hield de groep zich verder 
bezig met hulp aan joden en spionage. De NVM gaf het periodiek De Patriot uit, een blad dat 
opwekte tot het plegen van sabotage. Naast de Rotterdamse afdeling van de NVM bestonden er 
ook afdelingen in Den Haag en Amsterdam. In totaal telde de NVM circa 120 leden. De meeste 
leden werden op 17 en 18 oktober 1942 door de Duitsers gearresteerd. Hun proces begon op 15 
december 1942. Klaas Kaspers werkte voor de NVM als wapeninstructeur. Hiervoor kreeg hij de 
doodstraf. Samen met veertien lotgenoten werd hij op de Leusderheide bij Amersfoort door de 
Duitsers gefusilleerd. Het lichaam van Kaspers werd daar in september 1945 aangetroffen in een 

  4  Kooistra. Een laatste saluut. 618.
  5  Digitaal Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.
  6  Kooistra. Een laatste saluut. 647.
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massagraf. Het is op 9 november van dat jaar herbegraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te 
West-Terschelling. Mogelijk is Klaas Kaspers ook betrokken geweest bij de verzetsgroep Het Geu-
zenvendel, een organisatie die in juni 1940 voortkwam uit de wandelclub Flandringa te Vlaardin-
gen en sabotage en spionage pleegde. Deze groep werd eind 1940 opgerold en begin 1941 werden 
de belangrijkste leden ter dood veroordeeld en gefusilleerd.7 De moeder van Klaas Kaspers is, in 
verband met de regelmatige bombardementen op Rotterdam, in de loop van de bezetting naar 
Terschelling teruggekeerd. Klaas Kaspers’ vader Willem Kaspers keerde op 1 oktober 1945 met 
zijn schip in Nederland terug, op tijd om de herbegrafenis van het lichaam van zijn zoon op 
Terschelling mee te kunnen maken. 

Oene Spanjer en Aafje Spanjer-de Haan
Op 28 maart 1943 voerden Britse vliegtuigen een bombardement uit op de werf van Wilton-Fij-
enoord te Schiedam. Hierbij kwam de van Terschelling afkomstige zeeman Oene Spanjer samen 
met zijn echtgenote om het leven in hun daar in de nabijheid gevestigde woning. Oene Spanjer 
werd op 14 november 1895 geboren te Hoorn op Terschelling. Daar volgde hij de stuurmansop-
leiding aan de Zeevaartschool. Spanjer trouwde op 26 juni 1924 te West-Terschelling met Aafje 
de Haan (1901-1943). Tijdens de Duitse inval in ons land voer hij als eerste stuurman op het ss 
‘Loppersum’ (4.691 ton, Stoomvaart Mij. ‘Oostzee’), dat op 10 mei 1940 te Rotterdam lag. Toen 
men de Nieuwe Waterweg af wilde varen om zo open zee te bereiken, bleken daar dermate veel 
mijnen te liggen dat zulks onverantwoord was. Ter hoogte van Vlaardingen kreeg men order 
naar Rotterdam terug te keren. Oene Spanjer bleef zo noodgedwongen aan de wal. Hij vond werk 
in Rotterdam en bezocht voor bijscholing regelmatig de daar gevestigde zeevaartschool. De beide 
kinderen van het echtpaar Spanjer overleefden het bombardement en werden opgenomen door 
familie op Terschelling.8

Nelly en Hanny Kuyper
De bevolking van Terschelling reageerde in het voorjaar van 1943 geschokt op een gebeurtenis in 
Rotterdam, die twee van het eiland afkomstige jonge meisjes het leven kostte. Op 31 maart wer-
den de Schiedamsche weg en omgeving in Rotterdam getroffen door een bombardement door 
de USAAF, gericht op de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij en de noordelijke Maasoever. 
Daarbij werd ook de woning geraakt van de familie J. en G. Kuyper-Swart. Mevrouw Kuyper kon 
levend onder het puin vandaan worden gehaald, maar de beide dochtertjes Nelly (14) en Hanny 
(12) kwamen om het leven. Toen dit bericht Terschelling bereikte, maakte het daar blijvend zeer 
veel indruk. Nog op 4 mei 1995 verscheen in het weekblad De Terschellinger een In Memoriam-
advertentie voor de beide jong overleden meisjes. Het bombardement waardoor Rotterdam op 31 
maart 1943 werd getroffen was het zwaarste sinds het Duitse van 14 mei 1940. Kwamen daarbij 
bijna 900 mensen om het leven, op 31 maart 1943 waren er 401 slachtoffers.

Cornelis Jan Kooijman
Op 10 juni 1944 vond op Terschelling een incident met dodelijke afloop plaats, hoewel daar 
geen Duitsers bij waren betrokken. Op een weide noordwestelijk van Midsland, het Hogeland ge-
naamd, werd regelmatig geoefend door leden van korfbalvereniging EDO (Eendracht door Oefe-
ning). Zo ook op deze juni-avond. Op het veld was op dat moment een twintigtal spelers en speel-
sters aanwezig. Plotseling werd vliegtuiggeronk gehoord, waarna drie Britse jagers in duikvlucht 

  7  De heer H. Berkhout, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam. Schriftelijke mededelingen, 23 juni 2004.
  8  De heer C. Spanjer, Hoorn, Terschelling. Mondelinge mededelingen, 4 augustus 2001.
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laag uit zee komend het vuur openden op het zomerhuisje van de familie Remmeling dat op het 
Hogeland stond. Waarschijnlijk hebben de vliegers dat aangezien voor een uitkijkpost vanwege 
een hekwerk dat er bovenop was aangebracht. Alle aanwezigen zochten snel dekking maar een 
tweetal personen werd door de kogels geraakt. Cornelis Jan Kooijman (geb. 21-10-1926, zoon van 
Marinus Kooijman en Jacoba Rijkeboer, zuivelarbeider) bleek ernstig gewond te zijn geraakt. Ma-
rietje Smit liep een schotwond in haar dijbeen op en werd naar een ziekenhuis in Leeuwarden 
gebracht. Kooijman werd per boerenkar van veehouder Gerrit Bos naar de ouderlijke woning in 
Midsland vervoerd maar overleed nog voor men daar aankwam. Vermeldenswaard is nog dat uit 
Midsland direct Duitse Sanitäters te hulp schoten. Zij konden echter niets meer voor Kooijman 
doen.9 Wanneer de korfballers niet weg waren gelopen was er waarschijnlijk niets gebeurd, vond 
landbouwer Jan Ruige in 1953. ‘Toen de vliegtuigen boven het veld verschenen gingen zij aan de 
haal en zochten dekking, waaruit de Engelsen de conclusie trokken dat het Duitsers zouden zijn. 
Zij zullen ongetwijfeld hebben geweten dat het hier optilde van Wehrmacht. Waren zij blijven 
staan en hadden zij bijvoorbeeld naar de vliegtuigen gewuifd, dan was er vermoedelijk niets 
gebeurd.’10

Ook P.J. van Campen had zijn eigen opvatting over het dodelijke incident. Volgens hem had het 
kunnen plaatsvinden omdat men zich er op Terschelling te weinig van bewust was dat het oorlog 
was. Dat de groep korfballers was beschoten ‘was hun eigen schuld’, aldus Van Campen. ‘Ten 
eerste had de Engelse zender meerdere keren gewaarschuwd, dat men niet met grote troepen bij 
elkaar moest staan, en dit was voldoende bekend. De uitkijktoren werd door iedereen, dus ook 
door de Engelse vliegers, voor militair doel aangezien’. Daarnaast stelde Van Campen vast dat de 
leider van de groep ‘ook nog de fout had begaan dat men dekking moest zoeken’. ‘Juist omdat 
men hier niet veel merkte van den oorlog was men hier veel te roekeloos’.11

Jouke Klijn
Op 4 juli 1944 overleed in Nederlands-Indië Jouke Klijn, geboren op Terschelling op 24 januari 
1901. Klijn woonde te Batavia, waar hij bij het Meteorologisch Instituut Batavia werkzaam was 
als observator. Klijn werd door de Japanners geïnterneerd in een kamp waar hij ten gevolge van 
ziekte overleed. Hij ligt begraven op het Nederlandse ereveld te Semarang, Indonesië.12

Wilhelm Christiaan van der Burgt
Op 16 oktober 1944 sneuvelde te Vierlingsbeek Wilhelm Christiaan van der Burgt, geboren op 
11 april 1923 te West-Terschelling. Van der Burgt maakte als tolk-soldaat deel uit van de Prin-
ses Irenebrigade. Hij was woonachtig te Kamperland, waar hij als arbeider bij Rijkswaterstaat 
werkte. Ondanks zijn Nederlanderschap werd hij (als enige Nederlander) begraven op het British 
War Cemetery te Overloon.13

Jan Wiegman
Op 4 november 1944 verdween de visserman Jan Wiegman, die tijdens storm met zijn bootje aan 
een boei gemeerd voor de haven lag te vissen. Hij bleek te zijn verdronken.

  9  Harlaar, 21.
10  Ypma, Dr. Y.N. Verslag onderhoud Jan Ruige. in: Vereniging Friesland 1940-1945, Documentatiecommissie. Toegangsnr. 350, stuknr. 
1177. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden.
11  P.J. van Campen. 7 - 8.
12  Kooistra. Een laatste saluut. 540.
13  Kooistra. Strijders onderdrukkers en bevrijders. 22.
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Reinder Cornelis Pals
Op 25 november 1944 overleed in het concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland Rein-
der Cornelis Pals, geboren te Terschelling op 10 oktober 1913. Pals, die in Den Haag woonachtig 
was, diende als reserve eerste Luitenant in het 17e regiment Infanterie. Hij werd op 14 juli 1944 
gearresteerd en tot 21 juli van dat jaar vastgehouden in de gevangenis te Scheveningen, vanwaar 
hij werd overgebracht naar het concentratiekamp te Vught. Op 6 september 1944 volgde zijn 
transport naar het Duitse concentratiekamp Oranienburg en daarna naar Neuengamme. Daar 
overleed hij ten gevolge van ziekte en ontbering. Hij werd oorspronkelijk begraven te Hamburg. 
Naderhand werd hij herbegraven op het ereveld van de Oorlogsgravenstichting te Loenen.14

Tedo Hartlief
Tedo Hartlief werd geboren op 21 oktober 1910 te Appingedam en volgde de stuurmans- en mar-
conistenopleiding aan de Terschellinger Zeevaartschool. Hij trad op 12 juni 1937 te Groningen in 
het huwelijk met Jennie Maria de Heer (*1915) uit Grootegast. Voor de oorlog voer hij als tweede 
stuurman/marconist op tankers van de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij (CSM) tussen Wil-
lemstad en Venezuela.15 Eind 1939 keerde hij naar Terschelling terug om de opleiding voor zijn 
eerste rang te volgen. Het gezin vestigde zich daartoe op het eiland. Hartlief slaagde in juni 1940 
voor zijn eerste rang. Omdat Nederland in tussentijd door de Duitsers was bezet kon hij uiter-
aard niet meer naar Curaçao terugkeren. Hij verbleef tot 1942 op Terschelling, waarna hij werk 
kon krijgen bij het evacuatiebureau te Groningen. In de weekeinden reisde hij op en neer naar 
zijn gezin op Terschelling. In 1943 werd hij door zijn zwager S.P. de Boer, leraar aan de deels 
naar Groningen verplaatste Terschellinger zeevaartschool, benaderd met de vraag of hij inlich-
tingenwerk voor het verzet wilde gaan verrichten. Hartlief trad daarvoor toe tot de zogenaamde 
Packardgroep, die door middel van de radiozender Beatrix-MET in de stad Groningen meteoro-
logische gegevens doorgaf aan de Royal Air Force (RAF) in Londen. De RAF had daar dringende 
behoefte aan voor het uitvoeren van bombardementsvluchten op Duitsland. De zender werd op 
9 oktober 1944 ontdekt door de Duitsers waarbij Hartlief, die het apparaat op dat moment be-
diende, samen met een aantal Groninger verzetsmensen werd gearresteerd en overgebracht naar 
het hoofdkwartier van de SD in Groningen, het Scholtenshuis. Tedo Hartlief maakte deel uit van 
een groep van 117 gevangenen die op 8 maart 1945 bij Woeste Hoeve (Veluwe) werd gefusilleerd 
als represaille voor een in de voorgaande nacht gepleegde aanslag op generaal der Waffen-SS 
Rauter.16 Hartliefs lichaam werd, na uit een massagraf te zijn opgegraven, aanvankelijk op 1 mei 
1945 herbegraven op de begraafplaats Heidehof te Ugchelen en op 21 juni 1945 definitief op de 
Nederlands Hervormde begraafplaats van Hoorn op Terschelling.17

Age Schaap
In de eerste week van april 1945 werd op Terschelling bekend dat in Gorssel ten gevolge van oor-
logsgeweld op 5 april was omgekomen Age Schaap, geboren te West-Terschelling op 28 februari 
1935 en zoon van Doeke Arie Schaap en Catharina M. Verhoeven. Het gezin exploiteerde in Gors-
sel jeugdherberg ‘De Kleine Haar’. De tienjarige jongen werd getroffen door een granaatscherf 
van één der strijdende partijen. Zijn lichaam werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats 
te Gorssel.18

14  Kooistra. Een laatste saluut. 552 - 553.
15  De heer M. Hartlief, Formerum, Terschelling. Mondelinge mededelingen, 12 september 2003.
16  Berends. Woeste Hoeve � maart ����. 107 - 108.   
17  Kooistra. Een laatste saluut. 268.
18  Kooistra. Een laatste saluut. 468.
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Gerrit van Colmjon
In Nederlands-Indië werd op 12 april 1945 op Tarakan door de Japanners gedood mr. Jacob Gerrit 
van Colmjon, geboren te West-Terschelling op 25 oktober 1910. Van Colmjon was woonachtig te 
Tarakan, waar hij werkte als controleur binnenlands bestuur. Ten gevolge van een ongeval was 
hij mindervalide. Kort na de geallieerde inval in 1945 werd hij samen met elf andere personen 
door de Japanners via de rimboe weggevoerd naar Patok Doea, waar de groep werd gedood. Van 
Colmjon heeft geen aanwijsbaar graf gekregen.19

Martha Muijskens
In mei 1945 overleed in het Japans interneringskamp Ambarawa (midden-Java, Nederlands-In-
dië) ten gevolge van ontbering Martha Muijskens, geboren te Terschelling op 26 augustus 1911. 
Zij was op 14 maart 1935 te West-Terschelling gehuwd met J.M.A. Plantfeber de Villeneuve. Het 
echtpaar vertrok na het huwelijk naar Nederlands-Indië. De exacte overlijdensdatum van Martha 
Muijskens is niet bekend. Zij ligt begraven op het Nederlandse ereveld Kalibanteng te Semarang, 
Indonesië.20

Jacob Berend Bakker
Na de bevrijding kwam op Terschelling het bericht dat op 4 mei 1945 in het Japans internerings-
kamp Baros bij Tjimahi in Nederlands-Indië was overleden Jacob Berend Bakker. Bakker was op 
3 juli 1906 geboren te West-Terschelling en gehuwd met Eva Alexandra Platerink. Hij was in 
Nederlands-Indië werkzaam als controleur eerste klas bij het Binnenlands Bestuur. Bakker werd 
begraven op het ereveld Leuwigajah te Cimahi in Nederlands-Indië.21

Sies Swart
Op 11 mei 1945 overleed te Bandoeng in Nederlands-Indië Sies Swart, geboren te West-Terschel-
ling op 3 april 1901. Swart, landstormkorporaal bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL), was gehuwd met C.T. van der Broek. Als krijgsgevangene is hij overleden in de Soekamis-
kin-gevangenis. Hij werd begraven op het Nederlandse ereveld Panu te Bandoeng.22

Anna Wilhelmina Maria Koen
Vermoedelijk ten gevolge van ontbering is op 30 juni 1945 te Batavia (Nederlands-Indië) over-
leden Anna Wilhelmina Maria Koen, geboren te Terschelling op 24 september 1904. Zij was ge-
huwd met Jan Bakker. Oorspronkelijk werd zij begraven te Batavia. Later werden haar stoffelijke 
resten overgebracht naar Nederland, waar ze op 27 november 1948 werden herbegraven op de 
NH-begraafplaats te Midsland op Terschelling.23

Jan Thiel Berghuis
Jan Thiel Berghuis, geboren te Terschelling op 26 maart 1887, overleed op 26 augustus 1945 in 
een Japans interneringskamp te Bolong (Nederlands-Indië). Thiel Berghuis was planter te Hol-
landia op Nieuw-Guinea. Hij overleed ten gevolge van ziekte en ontbering en ligt begraven op het 
ereveld Kalibanteng te Semarang in Indonesië.24

19  Ibidem. 520.
20  Ibidem. 549.
21  Ibidem. 508 - 509.
22  Ibidem. 564.
23  Ibidem. 642.
24  Ibidem. 566.
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Albert Nicolaas Bakker
Als laatste moet hier het overlijden van Albert Nicolaas Bakker worden genoemd. Bakker over-
leefde weliswaar de Tweede Wereldoorlog maar stierf direct na zijn thuiskomst op 1 juni 1945 
te Apeldoorn aan een hartaanval ten gevolge van de hiermee gepaard gaande emoties.25 Bakker 
werd geboren op 14 maart 1900 te West-Terschelling. Hij volgde de stuurmansopleiding aan de 
Terschellinger Zeevaartschool en trouwde in 1927 op Vlieland met Jannetje Wessels (* 1904). Het 
gezin woonde aanvankelijk op Terschelling, later op Vlieland en tenslotte te Rotterdam. Toen de 
woning van mevrouw Bakker en haar kinderen op 31 maart 1943 werd getroffen door een geal-
lieerd bombardement verhuisde men naar Apeldoorn. Bakker voer tijdens de oorlogsjaren als 
eerste stuurman op het ss ‘Springfontein’, ss ‘Randfontein’ en ss ‘Maaskerk’ van de VNS. Op zijn 
volgende reis zou hij als kapitein worden aangesteld.26

25  Bodegraven-Bakker, mevrouw N. van. Ridderkerk. Mondelinge mededelingen, 2 augustus 2001.
26  Stamkaart Albert Nicolaas Bakker. Crew Index, kaartnr. 111028. Vlootarchief ’40 - ’45, Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
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Bijlage	2:	Slachtoffers	ter	zee

In deze bijlage wordt in chronologische volgorde van de overlijdensdata een korte biografie ge-
schetst van elk der Terschellinger zeelieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven 
kwam.27

Vijandelijke actie

Cornelis Tijs Boer
Kapitein Cornelis Tijs Boer werd geboren op 1 januari 1889 te Hoorn op Terschelling. Als jonge-
man monsterde hij aan op loggers uit Vlaardingen, Maassluis en Emden. Vervolgens voer hij als 
lichtmatroos en later als matroos op de schepen van rederij Joost de Poortere. Na voldoende vaar-
tijd te hebben gemaakt bezocht Boer in 1908 en 1909 de Zeevaartschool op Terschelling, waar hij 
in 1909 zijn derde rang stuurman Grote Handelsvaart behaalde. In 1913 trad hij in dienst van de 
Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’ (directie Phs. Van Ommeren). Zijn tweede en eerste rang be-
haalde hij in 1912 en 1913. Op 29 mei 1914 trad Cornelis Boer te West-Terschelling in het huwelijk 
met Teuntje Dekker (1886-1946). Boer werd in 1916 aangesteld als kapitein op het ss ‘Mijdrecht’. 
Verder voer hij als kapitein op de vrachttrawler ‘Gozina Hillegonda’, het ss ‘Prinsengracht’, het 
ss ‘Dordrecht’ en het ss ‘Sliedrecht’.28 
Op 16 november 1939 werd dit laatste schip (10.560 ton, Van Ommeren) met een lading gasolie, 
petroleum en benzine onderweg van Abadan naar Trondheim op de Noordzee aangehouden 
door de Duitse onderzeeër U 28. De ‘Sliedrecht’ moest ter controle op contrabande (voor de Brit-
ten vijandelijke lading) de haven van Kirkwall (Orkney Eilanden) aanlopen, zoals in de scheeps-
papieren stond vermeld. Nadat commandant ltz 1 G. Kuhnke van de U 28 die had gecontroleerd 
concludeerde hij dat het schip onderweg was naar een voor hem vijandelijke haven. Hij som-
meerde de bemanning van de ‘Sliedrecht’ daarom van boord te gaan. Men scheepte zich haastig 
in de twee sloepen in, waarna de ‘Sliedrecht’ werd getorpedeerd. De sloep onder commando 
van de eerste stuurman wist de Hebriden te bereiken, die onder commando van kapitein Boer is 
spoorloos verdwenen. Aangenomen moet worden dat alle 26 inzittenden zijn verdronken.29

Johan Ree
Johan Ree werd geboren op 6 augustus 1895 te West-Terschelling. In 1914 monsterde hij als lier-
gast aan op het ss ‘Amor’ (KNSM). Vanaf 1915 volgde Ree de stuurmansopleiding aan de Zeevaart-
school op Terschelling. De met de Eerste Wereldoorlog samenhangende mobilisatie hield hem in 
eerste instantie van verder studeren af maar in 1918 hervatte hij die. In 1919 voer hij als matroos 
op het ss ‘Saturnus’ (KNSM). In maart 1920 slaagde Ree voor zijn diploma derde stuurman. Vervol-
gens voer hij op het ss ‘Kelbergen’ (Zuidhollandsche Scheepvaart Maatschappij). In 1923 behaalde 
hij zijn tweede rang. In 1925 trad hij in het huwelijk met Antje Wiegman (1901-1991). Ree slaagde 
in 1928 voor zijn eerste rang. Een jaar later verhuisde het gezin, dat inmiddels twee kinderen 
telde, naar Amsterdam, waar Ree een aanstelling had gekregen bij de Hollandsche Stoomboot 
Maatschappij (HSM). Ten gevolge van de economische recessie kon hij echter niet in een hogere 
rang varen dan die van bootsman. Als zodanig voer hij tot 1939 op de HSM-ers ‘Reggestroom’ en 
‘Jaarstroom’, beiden vercharterd aan de Holland West-Afrika Lijn. In dat jaar werd Ree ernstig 
ziek. Toen hij was hersteld kreeg hij een aanstelling als eerste stuurman op de dienst Amsterdam-

27  Een meer uitgebreid overzicht is te vinden in: Van der Wal. ‘Zij zijn niet waarlijk dood...’ Franeker, 2001.
28  Dekker. De torpedering van de motortanker Sliedrecht. 
29  Bezemer. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 139 - 141.
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Londen van de HSM.30 
In die rang voer Ree in maart 1940 op de coaster ‘Rijnstroom’ (695 ton, HSM). Dit schip vertrok 
op 2 maart onder commando van kapitein Leendert Verhoef uit de Downs bij Dover naar Am-
sterdam, waarna het spoorloos verdween. Van de ‘Rijnstroom’ werden geruime tijd later enkele 
reddingboten, dekplaten, een vlot en een deel van de vervoerde lading tennisballen teruggevon-
den. De oorzaak van de ondergang bleef lange tijd onduidelijk maar na het beschikbaar komen 
van de U-boot logboeken bleek na de oorlog dat het schip op 2 maart 1940 is getorpedeerd door 
de Duitse onderzeeër U 17 onder ltz 1 U. Behrens. De gehele twaalfkoppige bemanning van de 
‘Rijnstroom’ is daarbij om het leven gekomen.31

Pieter Smit
Pieter Smit werd op 13 januari 1881 te Oosterend op Terschelling geboren. Hij startte zijn zee-
mansloopbaan reeds op 16-jarige leeftijd als lichtmatroos aan boord van de driemastschoener 
‘Zeemeeuw’ van houthandel Hubert Jans te Harlingen. In 1898 klom hij op tot matroos. In 1902 
vervulde Smit zijn militaire dienstplicht bij de Koninklijke Marine en in 1903 was hij als mili-
tair enige maanden ‘op herhaling’. Tussendoor voer hij als matroos op het ss ‘Rijnland’ van de 
Koninklijke Hollandsche Lloyd. In 1903 voer hij als derde stuurman op het ss ‘Beta’ van Vracht-
vaart Maatschappij Bothnia. Smit werd in november 1903 bevorderd tot tweede stuurman. Zijn 
bevoegdheid daartoe ontleende hij aan het in 1904 behaalde diploma derde stuurman Grote 
Zeilvaart en de diploma’s derde en tweede stuurman Grote Stoomvaart, dit alles op grond van 
gedane dienst. In 1906 kreeg Smit het diploma eerste stuurman Grote Stoomvaart uitgereikt. 
Dit werd op grond van het destijds gehanteerde Ruil- en Dienstdiploma Reglement in 1937 ver-
vangen door dat voor eerste stuurman Grote Handelsvaart. Smit trad in 1909 op Terschelling in 
het huwelijk met Neeke Boer (1883-1979). Uit deze verbintenis werden drie kinderen geboren. Na 
zijn huwelijk trad Smit in dienst van rederij Solleveld, Van der Meer & Van Hattum. Hier voer hij 
tot 1919 als eerste stuurman. Van 1920 tot 1930 voer Smit als kapitein op het ss ‘Ellewoutsdijk’ 
van de eerder genoemde rederij. Van 1930 tot 1935 was Smit kapitein op het ss ‘Galgewater’ van 
de Koninklijke Hollandsche Lloyd. In 1935 stapte hij over naar rederij NV Houtvaart, waar hij 
eveneens als kapitein voer. In 1939 werd hij kapitein op het ss ‘Vecht’ (1.965 ton, Houtvaart).32 
Dit schip vertrok op 6 maart 1940 in ballast uit Rotterdam naar Lobito (Angola), waar het echter 
nooit is aangekomen. Pas na de oorlog bleek dat de ‘Vecht’ op 7 maart 1940, dus een dag na ver-
trek, op de Noordzee was getorpedeerd door de U 14 onder ltz 2 H. Wohlfart. Alle 22 opvarenden 
zijn hierbij om het leven gekomen.33

Jacob Drijver
Jacob Drijver werd op 1 november 1908 te Amsterdam geboren uit ouders van Terschellinger af-
komst. Hij doorliep de stuurmansopleiding aan de Zeevaartschool op Terschelling. Daarna trad 
hij als zeeloods in dienst van het Loodswezen te Rotterdam. Hij was getrouwd met Corrie Dijk 
(1916-1993). Het gezin, dat één kind telde, was woonachtig te Maassluis. Toen de oorlog uitbrak 
deed Drijver dienst als één der drie jongste loodsen aan boord van Loodsvaartuig no. 19. Op de 
ochtend van 10 mei 1940 werd de loodsen opgedragen zich met hun bagage te vervoegen op het 
loodsvaartuig, dat lag afgemeerd in de haven van Maassluis. De reis voerde in eerste instantie 
naar Hoek van Holland. Daar was inmiddels een aantal Britse torpedobootjagers gearriveerd. 

30  Dekker. Maart ���0: het m/s Rijnstroom vermist. 
31  Bezemer. 156 - 157.
32  Dekker. De torpedering van het Nederlandse stoomschip Vecht. 1305 - 1306.
33  Bezemer. 157 - 158.
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Vanaf die schepen kwam een sabotagegroep aan boord van Loodsvaartuig no. 19, die naar Rot-
terdam moest worden gebracht. Die haven werd veilig bereikt; er werd afgemeerd aan de kop van 
de IJsselhaven. ’s Nachts kreeg het loodsvaartuig een belangrijke lading aan boord: 937 staven 
goud van de Nederlandsche Bank, gezamenlijk een waarde vertegenwoordigend van 22 miljoen 
gulden, bestemd voor Engeland. Met Jacob Drijver fungerend als roerganger werd in de ochtend 
van 11 mei vroeg vertrokken, op weg naar de Noordzee waar de Britse torpedobootjager HMS 
‘Wild Swan’ voor de Nieuwe Waterweg lag te wachten om het goud over te nemen. Of Loodsvaar-
tuig no. 19 daarna zou doorvaren naar Engeland is niet precies bekend, maar aangenomen mag 
worden dat zulks zeker het plan is geweest. Ter hoogte van Vlaardingen liep men in de Nieuwe 
Waterweg volkomen onverwacht op een mijn, waardoor het schip in twee stukken brak en zonk. 
Hierbij kwamen vier opvarenden om het leven, waaronder Jacob Drijver. Een onbekend aantal 
personen raakte gewond.34 (Het grootste deel van de lading goud kon na de Nederlandse capitu-
latie door de Duitsers worden geborgen; de rest werd na de bevrijding boven water gebracht.)

Iemke Hutjes en Hendrik Krul
Over Iemke Hutjes is helaas weinig bekend, alleen dat zijn ouders van Terschelling afkomstig 
waren. Hutjes werd op 9 februari 1898 te Rotterdam geboren en doorliep de stuurmansopleiding 
aan de zeevaartschool te Schiermonnikoog. Daarna trad hij als stuurman in dienst van Stoom-
vaart Maatschappij ‘De Maas’. Hutjes was getrouwd met H. van der Wal; het gezin woonde te 
Rotterdam. In juni 1940 was Hutjes kapitein op de tanker ‘Moordrecht’.35 
Hendrik Teunis Krul werd op 12 juni 1898 geboren op Terschelling. Hij bezocht van 1914 tot 1916 
de Zeevaartschool op het eiland. Aansluitend voer hij als matroos op het ss ‘Zeta’ van rederij 
Bothnia. Dit schip liep in 1917 in het Engels Kanaal op een mijn. De voltallige bemanning kon 
worden gered. Krul vervolgde zijn studie op Terschelling in 1919 en 1920. In laatstgenoemd jaar 
behaalde hij zijn derde rang. Kort daarop trad hij in dienst van Stoomvaart Maatschappij ‘De 
Maas’ maar maakte zijn verplichte vaartijd af bij de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij 
(SSM) omdat ‘De Maas’ haar schepen verkocht. Krul bleef twee jaar bij de SSM varen en behaalde 
aansluitend in 1915 zijn tweede rang. Zijn eerste rang volgde in 1918. Hendrik Krul trad in 1925 
in het huwelijk met Fettje Schimmelpenning (1901-1996). Het echtpaar woonde achtereenvol-
gend in Rotterdam en Spijkenisse.36 In juni 1940 voer Krul als eerste stuurman onder kapitein 
Hutjes op de tanker ‘Moordrecht’ (7.493 ton, Stoomvaart Maatschappij ‘De Maas’). Die vertrok op 
31 mei 1940 uit Port Arthur (Texas) met een volle lading stookolie naar La Coruña (Spanje). Op 
de Bermuda’s sloot de ‘Moordrecht’ zich aan bij konvooi HX 49, dat deze haven op 9 juni verliet. 
Op 20 juni werd het schip in de nabijheid van Kaap Finisterre getorpedeerd door de U 48 onder 
ltz 1 H. Schultze. De ‘Moordrecht’ explodeerde en vloog onmiddellijk in brand. Van de 25 beman-
ningsleden wisten vijf een omgekeerde sloep te bereiken. Toen die drie etmalen later door een 
Grieks schip werd gevonden, waren nog vier mannen in leven. Iemke Hutjes en Hendrik Teunis 
Krul zijn bij deze scheepsramp om het leven gekomen.37

Cornelis Smit
Cornelis Smit werd op 6 december 1887 geboren te Hee op Terschelling. Hij bezocht de lagere 
school te Midsland en moest al op jeugdige leeftijd naar zee vanwege het vroege overlijden van 
zijn vader. Daar maakte de jonge Smit de overgang van de zeil- naar de stoomvaart mee. Hij voer 

34  R. Koudenburg, Vrijdagmorgen �0 mei ���0 te Maassluis. 
35  Stamkaart Iemke Hutjes. Crew Index, kaartnr. 175011. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Geschiedenis, Den Haag.
36  Stamkaart Hendrik Krul. Crew Index, kaartnr. 205011. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Geschiedenis, Den Haag.
37  Dekker. De torpedering van de motortanker Moordrecht.
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als lichtmatroos en matroos op schepen van de Zuidhollandsche Lloyd en maakte ook enkele 
reizen bij een Engelse rederij. Van 1909 tot 1913 volgde Smit het onderwijs aan de Zeevaart-
school op Terschelling. In 1913 slaagde hij voor zijn derde rang, waarna hij ging varen bij rederij 
Furness. In 1914 trad Cornelis Smit in het huwelijk met Grietje de Jong (1884-1963). Zijn tweede 
rang behaalde hij in 1916 en in 1917 zijn eerste. Aansluitend kwam hij in dienst van de SSM, 
waar hij als eerste stuurman voer op de vrachtvaarders ‘Schokland’, ‘Hoogland’ en ‘Gaasterland’. 
In 1922 werd Smit als kapitein aangesteld op de ‘Oosterland’. Vervolgens voer hij als zodanig 
op de ‘Zeeland’ en ‘Friesland’. Tijdens de crisisjaren kwam Smit gedurende korte tijd zonder 
werk te zitten omdat de SSM hem als jongste kapitein ontsloeg. Hij maakte daarop enkele reizen 
op de kleine vrachtboot ‘Ary Scheffer’ op het traject Rotterdam-Le Havre. In 1927 vertrok hij 
naar Curaçao omdat hij een driejarig contract had getekend met de Curaçaosche Scheepvaart 
Maatschappij (CSM). Hij werd daar aangesteld als tweede stuurman en voer als zodanig op de 
tankschepen ‘Felipa’, ‘Pres. Gomez’, ‘Martina’ en ‘Chepita’. In 1928 werd Smit aangesteld tot 
eerste stuurman en in 1932 tot kapitein. Smit tekende steeds contracten voor drie jaar, hetgeen 
betekende dat hij gedurende die periode geen verlof kon opnemen om zijn gezin, woonachtig te 
Rotterdam, te bezoeken. In 1937 reisde Smit af naar Terschelling, waarnaar zijn gezin inmiddels 
was verhuisd. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verhinderde dat hij in 1940 zijn gezin 
kon bezoeken.38 In dat jaar werd kapitein Smit aangesteld op de tanker ‘Lucrecia’ (2.580 ton). Dit 
schip, dat een geringe diepgang bezat, werd gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van ruwe olie 
van Venezuela naar de raffinaderijen op Curaçao. In 1940 besloot de CSM om de ‘Lucrecia’ samen 
met de zusterschepen ‘Leticia’, ‘Liseta’ en ‘Juliana’ in te zetten voor het vervoer van olieproduc-
ten naar Engeland. De ‘Leticia’ en ‘Lucrecia’ gingen daarbij onderweg naar Europa verloren. De 
‘Lucrecia’ bevond zich op 7 juli 1940 nabij Kaap Land’s End toen het schip werd getorpedeerd 
door de U 34 onder klz W. Rollmann. Even na zes uur ’s ochtends kreeg het een treffer, vloog 
direct in brand en brak in tweeën. Kapitein Smit bevond zich nog in zijn hut en kwam om het le-
ven. De overige bemanningsleden slaagden erin het schip te verlaten. In de sloep overleed eerste 
stuurman Johannes de Vries, die bij de torpedering ernstig gewond was geraakt.39 Het gezin van 
kapitein Smit verhuisde na de oorlog naar Leeuwarden omdat de kinderen daar hun middelbare 
schoolopleiding volgden.40

Hendrik Kuyper en Jouke Klein
Hendrik Kuyper werd op 17 mei 1890 geboren op Terschelling. Hij doorliep daar de Zeevaart-
school en trouwde in 1920 te Rotterdam met Jansje Nesse (1900-1982). In 1940 voer Kuyper als 
kapitein op het ss ‘Maas’ van de Stoomvaart Mij. Houtvaart te Rotterdam.41

Jouke Klein werd op 26 maart 1906 geboren te Enkhuizen als zoon van ouders met een Terschel-
linger afkomst. In 1920 volgde Klein een opleiding tot matroos en vanaf 1923 de stuurmansop-
leiding aan de Zeevaartschool op Terschelling. Hij woonde daar ten huize van een zuster van 
zijn moeder. Na het behalen van zijn derde rang vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de 
Koninklijke Marine. Van 1930 tot 1933 studeerde Klein op de Zeevaartschool te Harlingen, waar 
hij zijn tweede rang behaalde. Op de Hogere School voor de Zeevaart te Amsterdam behaalde 
Klein zijn marconistendiploma. In 1933 trouwde hij te Harlingen met Evertje van der Gaast. Het 
gezin vestigde zich te Rotterdam en kreeg twee kinderen. In 1936 behaalde Klein zijn eerste rang 

38  Dekker. De torpedering van het s.s. Lucrecia. 
39  Bezemer. 286 - 288. 
40  Dr. D.  Smit, Goutum. Mondelinge mededelingen, 24 augustus 2001.
41  Stamkaart Hendrik Kuyper. Crew Index, kaartnr. 205019. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
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aan de zeevaartschool te Rotterdam. In 1940 voer hij als eerste stuurman op het ss ‘Maas’.42

De ‘Maas’ (2.008 ton) vertrok op 4 september 1940 uit Sunderland aan de Britse oostkust met 
als bestemming Saint Lawrence in Canada. In de nacht van 10 op 11 september voer men in een 
groep van tien schepen ten westen van Noord-Ierland. Even na drie uur in de ochtend werd de 
‘Maas’ getorpedeerd door de U 28 onder ltz 1 G. Kunhke. Alleen tweede stuurman-marconist A. 
van Gilst en de Engelse matroos onder de gage J.B. Wright slaagden erin het schip te verlaten. 
De andere twintig opvarenden van de ‘Maas’, waaronder dus kapitein Hendrik Kuyper en eerste 
stuurman Jouke Klein, kwamen tijdens de torpedering om het leven.43

Johannes Berkhout
Johannes Berkhout werd op 26 november 1917 geboren te Vlaardingen. Hij doorliep de stuur-
mansopleiding aan de Zeevaartschool op Terschelling en trouwde daar in 1939 met Sieke de 
Haan. Op het moment van zijn dood woonde hij nog steeds op Terschelling. Hij bevond zich op 
3 oktober 1940 als stuurman op de sleepboot ‘Lauwerzee’ toen die in Britse wateren op een mijn 
liep en verloren ging.44

De ‘Lauwerzee’ (262 ton) was eigendom van L. Smit & Co.’s Internationale Sleepdienst. Het vaar-
tuig was eind 1939 door de Nederlandse regering gecharterd en als bewakingsvaartuig ingezet 
voor de monding van de Westerschelde. Op 19 mei wist de ‘Lauwerzee’ samen met vier andere 
schepen Engeland te bereiken. Zij werd daar ingedeeld bij de Rescue Tug Section van de Ad-
miralty. Als zodanig deed de sleepboot dienst op de west- en zuidkust van Engeland en op het 
Kanaal van Bristol. Onder kapitein G. Weltevreden vertrok de Lauwerzee op 3 oktober 1940 uit 
de haven van Falmouth met als sleep het kabelschip ‘Lady of the Isles’. Rond 13:50 uur liep het 
kabelschip op een mijn en ging verloren. Om 15:30 uur liep de ‘Lauwerzee’ zelf op een mijn. Het 
schip maakte slagzij en begon direct te zinken. Alleen matroos A. Visser overleefde de ramp. 
De overige dertien opvarenden van de sleepboot, waaronder dus stuurman Johannes Berkhout, 
kwamen om het leven.45

Cornelis Roos
Cornelis Roos werd op 23 september 1908 geboren te Midsland op Terschelling. Hij volgde daar 
de stuurmansopleiding aan de Zeevaartschool en slaagde in 1926 voor zijn eindexamen. Roos 
ging als stuurman varen in dienst van de Maatschappij ‘Oostzee’. In 1927 behaalde hij op Ter-
schelling zijn derde rang en aansluitend het certificaat radio-telegrafist. Eind 1928 werd Cornelis 
Roos door de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ aangenomen als vierde stuurman. Hij voer 
daar als zodanig achtereenvolgens op de ‘Radja’ en als vierde stuurman-marconist op de ‘Batoe’ 
en de ‘Rotti’. Tot slot maakte hij nog een reis op de ‘Poelau Bras’. Na een periode van werkloos-
heid werd Roos op het ms ‘Christiaan Huygens’ geplaatst. In 1931 ging hij met studieverlof om 
vervolgens in 1932 te slagen voor zijn tweede rang. Later in dat jaar voer hij als vierde stuurman 
op het ms ‘Tawali’ en de ‘Tabinta’. In 1933 voer Roos als vierde en later als derde stuurman 
op het ms ‘Tarakan’. In 1934 belandde hij in de havendienst van de Maatschappij ‘Nederland’, 
waarna op 1 februari van dat jaar ten gevolge van de toenmalige economische recessie ontslag 
volgde. Roos trouwde in 1935 op Terschelling met Geertje Roos (1909-2002). Het echtpaar kreeg 
een dochter. In 1934 en 1935 voer Roos bij zijn vorige rederij, Maatschappij ‘Oostzee’, als derde 
stuurman-marconist en als tweede stuurman op het ss ‘Winsum’. Een jaar later vatte hij zijn 

42  Familie Wiltenburg-Klein. Oostkapelle. Mondelinge mededelingen, 10 augustus 2001.
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44  Stamkaart Johannes Berkhout. Crew Index, kaartnr. 112063. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
45  Bezemer. 448.
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studie op Terschelling weer op om daar in 1937 zijn eerste rang te behalen. Vervolgens voer hij 
op de ‘Loppersum’ en ‘Rossum’ van ‘Oostzee’. Eind 1939 werd hij als tweede stuurman aangesteld 
op het ss ‘Ootmarsum’ onder kapitein Jan de Vries, woonachtig te Harlingen en afkomstig van 
Ameland.46

De ‘Ootmarsum’ (3.628 ton, Oostzee) vertrok eind 1940 in konvooi SC 11 met ijzererts van Nova 
Scotia en was bestemd voor de Clyde. Kort na middernacht op 23 november werd het schip getor-
pedeerd door de U 100 onder commando van ltz 1 J. Schepke. De ‘Ootmarsum’ zonk onmiddel-
lijk over de voorsteven, alle 25 bemanningsleden met zich mee sleurend.47 Onder hen was dus 
tweede stuurman Roos.

Arien Doeksen
Arien Doeksen werd op 20 januari 1916 geboren te Kinnum op Terschelling. Hij volgde van 1929 
tot 1933 en in 1934 de stuurmansopleiding aan de Willem Barentsz School. In 1932 en 1933 nam 
hij daar deel aan de radiocursus. Eind 1934 slaagde Doeksen voor zijn derde rang Grote Handels-
vaart. Arien Doeksen bleef ongehuwd.48

Doeksen werd kapitein-eigenaar van de coaster ‘Diana’ (313 ton). In de meidagen van 1940 kon hij 
daarmee naar Engeland te ontkomen. De ‘Diana’ werd daar, net als tal van andere Nederlandse 
coasters, ingezet voor het binnenlands vervoer van met de konvooien over de oceanen aangevoer-
de goederen. De ‘Diana’ vertrok op 19 januari 1941 uit Newport (Wales) met een lading steenkool 
bestemd voor Watchet, aan het Kanaal van Bristol. Aan boord was een Britse loods. Omstreeks 
15:20 uur liep de ‘Diana’ totaal onverwacht op een mijn. Twee matrozen die op het voordek 
sneeuw ruimden, werden in het water geslingerd en opgepikt door de, in de nabijheid varende, 
eveneens Nederlandse coaster ‘Crescendo’. Het achterschip van de ‘Diana’ brak als gevolg van de 
explosie af, waarna het schip direct zonk. Kapitein Doeksen kwam hierbij om het leven, net als 
drie leden van zijn bemanning en de Britse loods.49 Arien Doeksen zou de volgende dag 25 jaar 
zijn geworden.

Jan Taylor Kraay
Jan Taylor Kraay werd geboren op 5 februari 1872 te ’s Hertogenbosch. Zijn vader, Nicolaas Chris-
tiaan Taylor Kraay, had van 1892 tot 1894 het onderwijs op de Terschellinger Zeevaartschool ge-
volgd en daar een Terschellinger vrouw gehuwd. Een jaar na de geboorte van zoon Jan verhuisde 
het gezin naar Terschelling waar Taylor Kraay senior als salvage-chef in dienst trad bij rederij Zur 
Mühlen. Nadat Zur Mühlen Terschelling had verlaten werkte Taylor Kraay als schipper op een 
schelpenzuiger van de firma Dros uit Harlingen. In 1919 vertrok het gezin naar Harlingen, waar 
Taylor Kraay werk had gekregen op de kalkovens van Dros. Jan Taylor Kraay doorliep in Harlingen 
de lagere- en ambachtsschool, waarna hij zich in liet schrijven voor de machinistenopleiding op 
Terschelling. Hij bezocht daar de Willem Barentszschool van 1920 tot 1926. Daarna trad Taylor 
Kraay junior als machinist in dienst van de KNSM, waar hij onder andere voer op het ss ‘Pluto’. In 
de crisisjaren raakte hij werkeloos, waarna hij op Terschelling in dienst trad van ir. Beckers die 
met een ‘superklok’ het goud van de ‘Lutine’ trachtte te bergen. Toen die pogingen vruchteloos 
bleken, trad Jan Taylor Kraay als machinist in dienst van de Terschellinger Electriciteits Maat-
schappij. Na korte tijd werd hij als machinist aangenomen door rederij Doeksen. Hij trad in 1937 
op Terschelling in het huwelijk met Getje Elisabeth Roos (1906-1975). Toen de regering in 1939 de 

46  Dekker. De torpedering van het s.s. Ootmarsum. 
47  Bezemer. 415 - 418.
48  Dekker. De ramp met het m.s. Diana in het Bristol Kanaal. 
49  Bezemer. 449.



��0

mobilisatie afkondigde voer Jan Taylor Kraay op de aan het Loodswezen vercharterde sleepboot 
‘Noordsvaarder’ (179 ton), waarmee hij na veel omzwervingen in de meidagen van 1940 in Enge-
land terechtkwam. Daar werd hij in juni 1940 overgeplaatst op de hulpmijnenveger Hr. Ms. ‘Ca-
roline’, de vroegere IJmuider vistrawler IJM 26.50 Op 28 april 1941 was de ‘Caroline’ in de haven 
van Milford Haven bezig met het vegen van Duitse akoestische mijnen. Eén daarvan ontplofte 
ongelukkigerwijs onder de romp van het schip. Daarbij kwamen alle vijftien opvarenden om het 
leven, waaronder Jan Taylor Kraay.51

Arien Zeijlemaker en Willem Lieman
Arien Zeijlemaker werd op 23 juni 1904 geboren op Terschelling. Hij volgde daar op de Zeevaart-
school de stuurmansopleiding. In 1933 trouwde hij met Antje Kroon (1903-1982). In juni 1941 
voer Zeijlemaker als eerste stuurman op het ss ‘Schie’ van de Maatschappij ‘Houtvaart’.52 
Willem Lieman werd op 3 oktober 1897 op Terschelling geboren. Hij trad in 1921 te Harlingen 
in het huwelijk met Neeltje de Beer (1902-1963). Lieman ontving bij de Koninklijke Marine zijn 
koksopleiding. Als zodanig voer hij in juni 1941 eveneens op het ss ‘Schie’.53

Eind juni 1941 was de ‘Schie’ (1.967 ton, Maatschappij Houtvaart) onderweg van Loch Ewe naar 
Curaçao. Het schip is tijdens die reis spoorloos verdwenen. Lange tijd bleef onduidelijk wat er 
met schip en bemanning is gebeurd. Na het beschikbaar komen van de U-boot logboeken bleek 
dat de ‘Schie’ op 25 juni 1941 op de Atlantische Oceaan is getorpedeerd door de onderzeeboot 
U 75 onder ltz 1 Ringelmann. Het schip zonk onmiddellijk over de achtersteven weg. Door de 
U 75 zijn geen boten of drenkelingen gesignaleerd, zodat aangenomen moet worden dat alle 29 
opvarenden direct zijn omgekomen. Onder hen dus ook eerste stuurman Arien Zeijlemaker en 
kok Willem Lieman.54

Jan de Groot
Jan de Groot werd op 7 maart 1894 te Harlingen geboren. In 1914 behaalde hij zijn derde rang 
stuurman Grote Handelsvaart op de zeevaartschool te Harlingen. Daarna voer hij bij familie op 
de binnenvaart alvorens zijn militaire dienstplicht te vervullen. Na zijn militaire opleiding bij 
de Koninklijke Marine te Den Helder werd hij als zeemilicien overgeplaatst naar Terschelling, 
waar hij in 1917 trouwde met Maria Pals (1897-1987). Het gezin bleef tot 1924 op het eiland 
wonen, waar De Groot nog tijdens zijn militaire dienstperiode met dispensatie van de koningin 
aan de Zeevaartschool studeerde. In 1921 en 1922 behaalde hij zijn tweede en eerste rangen. Na 
de Eerste Wereldoorlog voer De Groot als tweede stuurman op de vrachtvaarders ‘Willy’ en de 
‘Nicolaas’ van Rederij Berghuis.55 De ‘Nicolaas’ (1.100 ton) liep op 2 januari 1920 bij de Deense 
westkust op een mijn en zonk. Bij het aanlanden van de sloepen sloeg één daarvan om, waardoor 
zeven van de achttien schipbreukelingen om het leven kwamen.56 Tussen 1929 en 1936 was De 
Groot als gevolg van de economische recessie werkeloos. In 1936 monsterde hij als eerste stuur-
man aan op het ss ‘Boekelo’ (2.118 ton, Stoomvaart Mij. ‘Noordzee’). Op 18 oktober 1940 werd 
dit schip, waarop De Groot inmiddels als kapitein voer, op de Atlantische Oceaan getorpedeerd. 
Alle opvarenden overleefden deze scheepsramp.57 Daarna werd De Groot als kapitein geplaatst 
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51  Mark. Schepen van de Koninklijke Marine in W.O. II. 124.
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op het ss ‘Winterswijk’ (3.205 ton, Ehrhardt & Dekkers). Dit schip werd in de nacht van 9 op 10 
september 1941 in konvooi SC 42 ten zuiden van IJsland getorpedeerd door de U 432 onder ltz 2 
H.O. Schultze, tijdens de eerste wolf-pack aanval in de oorlog van de Kriegsmarine. Van de uit 
29 koppen bestaande bemanning kwamen er twintig om, waaronder kapitein Jan de Groot.58 
De eveneens van Terschelling afkomstige eerste stuurman Douwe van der Moolen overleefde de 
ramp. Kapitein De Groots gezin was op het moment van zijn dood woonachtig te Haarlem.

Pieter Meuldijk
Pieter Meuldijk werd op 30 januari 1905 geboren te Maassluis. Als 17-jarige monsterde hij in 
1922 als matroos onder de gage aan op het ss ‘Lingedijk’ van rederij Solleveld, Van der Meer en 
Van Hattum. In 1926 maakte hij enkele reizen op het ss ‘Alblasserdam’ van de Gebr. Van Uden. 
In 1926, 1928, 1931 en 1936 volgde hij de stuurmansopleiding aan de Willem Barentszschool 
op Terschelling. Zijn derde rang behaalde hij in 1928, de tweede in 1932 en de eerste in 1937. In 
1934 trouwde hij op Terschelling met de van het eiland afkomstige Jacoba Wiegman (1905-1984). 
Het echtpaar woonde achtereenvolgens op Terschelling en te Hoek van Holland en Schiedam. Na 
zijn studie ging Meuldijk varen bij de SSM. Zijn eerste schip in 1934 was daar de ‘Sint Jansland’ 
en in 1940 kwam hij op de ‘Schokland’. Na reizen op de ‘Nieuwland’ en de ‘Zeeland’ werd Meul-
dijk in 1941 als eerste stuurman aangesteld op de ‘Groenlo’ van de Stoomvaart Maatschappij 
‘Noordzee’.59 De ‘Groenlo’ (1.984 ton) vertrok op 18 november 1941 uit Hartlepool om via Mid-
dlesbrough in konvooi naar Londen te varen. Wegens ketelschade moest men het konvooi echter 
verlaten en alleen verder varen. Op 24 november werd de ‘Groenlo’ ter hoogte van Lowestoft 
getroffen door een torpedo van de Duitse snelboot S 52. Omdat de ene sloep geraakt was en de 
andere door slagzij niet gevierd kon worden trachtte de bemanning zich op een tweetal vlotten 
te redden. Dat gelukte aan veertien opvarenden. Zij werden opgepikt door andere schepen. Er wa-
ren negen vermisten, waaronder eerste stuurman Pieter Meuldijk. Later overleed nog één van de 
geredden, zodat het totaal aantal slachtoffers van deze ramp tien bedroeg.60 Na het ontvangen 
van het overlijdensbericht van haar echtgenoot reisde mevrouw Meuldijk met haar enige zoon 
af naar Terschelling waar haar ouders zich over hen ontfermden.61

Andreas Christoffel Groendijk
Andreas Christoffel Groendijk werd op 5 september 1908 geboren op Terschelling. Hij vertrok in 
de jaren dertig als beroepsmilitair van de Koninklijke Marine naar Nederlands-Indië en trouwde 
daar met de handschoen met Geertje Augustin (1914-1935). In Nederlands-Indië ging hij na het 
vroegtijdig overlijden van zijn echtgenote een tweede huwelijk aan. Zijn vrouw en driejarig kind 
werden tijdens de Japanse bezetting in een kamp geïnterneerd. Het kind is daar aan de geleden 
ontberingen bezweken.62

Tijdens de strijd om Nederlands-Indië deed Groendijk als korporaal-torpedomaker dienst op de 
onderzeeboot Hr. Ms. K XVII. Na een vergeefse actie van zes andere onderzeeboten kreeg de K XVII 
in februari 1942 opdracht om samen met de K XI in de Zuid-Chinese Zee een bewakingspost voor 
de kust van Malakka te betrekken. Van die opdracht is de boot niet teruggekeerd. Het bleef lange 
tijd onduidelijk of ze op een mijn is gelopen of wellicht door Japanse oppervlakteschepen tot 
zinken is gebracht. Bij het verloren gaan van de K XVII kwamen 36 mensen om het leven, onder 
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wie dus korporaal-torpedomaker Andreas Christoffel Groendijk.63 In 1981 werd door duikers ten 
noorden van het eilandje Tulai het wrak van de boot aangetroffen. Het ligt op een diepte van 50 
meter en vertoont aan de stuurboordboeg een groot gat.64

Teeke Doeksen
Op 27 februari 1942 kwam de op West-Terschelling woonachtige marineman Teeke Doeksen om 
het leven tijdens de Slag in de Javazee. Doeksen was op 23 januari 1911 geboren te Harlingen. De 
Slag in de Javazee vormde het hoogtepunt van de korte, maar felle strijd om Nederlands-Indië 
tussen Nederland en Japan en vond plaats op 27 en 28 februari 1942. Onder commando van 
schout-bij-nacht Karel Doorman verliet een geallieerd eskader op de 26e de haven van Soerabaja. 
Tot het eskader behoorden onder andere de lichte kruisers Hr. Ms. ‘De Ruyter’ en Hr. Ms. ‘Java’, 
waarop Doeksen voer. Doormans bedoeling was, een Japans invasiekonvooi te onderscheppen. 
Tijdens een eerste treffen op de 27e kreeg Hr. Ms. ‘De Ruyter’ een voltreffer, die een dode en 
enkele zwaargewonden vergde. De kruiser voer echter door. In de namiddag raakten de schepen 
in een artillerieduel met de Japanners verwikkeld. De ‘Java’ kreeg ‘s avonds een torpedotreffer in 
het achterschip, vlakbij een munitiebergplaats. Er volgde een ontploffing met fatale gevolgen, 
want daardoor brak een stuk van het achterschip af. De kruiser verloor onmiddellijk vaart, raak-
te stuurloos en kwam tenslotte stil te liggen. De ‘Java’ maakte binnen enkele minuten veertig 
graden slagzij over bakboord. Tenslotte zakte het brandende achterschip weg. De ramp voltrok 
zich dermate snel, dat de tijd ontbrak om de boten te strijken. Zelfs de zwemvesten konden niet 
meer worden bereikt, aangezien de bergplaatsen in brand stonden. Men gooide daarop alles 
overboord dat maar drijfvermogen had. Veel opvarenden vonden de dood in het gedrang iets 
drijvends te pakken te krijgen. Na twintig minuten verdween de ‘Java’ in de golven. Het aantal 
slachtoffers bedroeg 509.65

Iemke Kuijper
Iemke Kuijper werd geboren op 20 juli 1914 te Midsland op Terschelling. Hij doorliep de stuur-
mansopleiding aan de Zeevaartschool op het eiland en ging varen. Kuijper bleef ongehuwd.66 In 
1942 voer hij als tweede stuurman op de tanker ‘Augustina’ (3.110 ton, Nederlandsch-Indische 
Tankstoomboot Maatschappij). Dit schip verliet op 27 februari 1942 de haven van Tandjoeng-
priok op weg naar Australië. Kapitein Moerman had voor vertrek order gekregen het schip tot 
zinken te brengen zodra het in vijandelijke handen dreigde te vallen. Twee dagen na vertrek, 
op de middag van 1 maart 1942, dwong een Japanse torpedobootjager de ‘Augustina’ middels 
schoten voor de boeg tot stoppen. Moerman gaf direct order om de tankafsluiters open te zetten 
en de buitenboordkleppen in de machinekamer los te maken. De ketel werd op springen gezet. 
Hierna ging de bemanning van boord in de beide goed uitgeruste sloepen. De kapitein en de 
hoofdmachinist moesten vervolgens aan boord van de torpedobootjager komen voor verhoor. 
Hen werd opgedragen weer aan boord van de ‘Augustina’ te gaan om alles weer dicht te zetten. 
Moerman ging aan boord maar constateerde dat het schip niet meer te redden was. Vanaf de tor-
pedobootjager werd toen beduid dat men weg mocht roeien met de inmiddels leeggeroofde sloe-
pen. De Japanners openden vervolgens het vuur op de schipbreukelingen. Daarbij kwamen 39 
mensen om het leven, onder wie tweede stuurman Iemke Kuijper. Derde machinist L. Meyer wist 
zwemmend te ontkomen. Toen de Japanse oorlogsbodem was verdwenen zwom hij terug naar 
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de zinkende ‘Augustina’ en streek daar de beschadigde werkboot. Daarmee zeilde hij weg. Twee 
dagen later werd hij opgepikt door een andere Japanse oorlogsbodem. Hij bracht de rest van de 
oorlog in Japanse krijgsgevangenschap door. Twee Chinese bemanningsleden wisten eveneens 
aan het bloedbad te ontkomen.67

Pieter Zeijlemaker
Pieter Zeijlemaker werd als zoon van ouders die van Terschelling afkomstig waren op 30 augus-
tus 1918 geboren te Haarlem. Hij volgde van 1930 tot 1933 de stuurmansopleiding aan de Zee-
vaartschool op Terschelling. In 1934 behaalde hij zijn tweede rang en in 1938 zijn eerste. Zeijle-
maker was getrouwd met de Terschellingse Alida Kuijper (1914-1983). Ten tijde van Zeijlemakers 
overlijden woonde het echtpaar te Schiedam.68

In maart 1942 voer Zeijlemaker als tweede stuurman op de tanker ‘Ocana’ (6.556 ton, Neder-
landsche Petroleum Maatschappij ‘La Corona’). In de tweede helft van maart was het schip, gela-
den met benzine, alleenvarend onderweg van Curaçao naar Engeland. In de nacht van 24 op 25 
maart werd het in de omgeving van Nova Scotia getorpedeerd door de U 552 onder ltz 1 E. Topp. 
Het schip stond binnen enkele seconden geheel in lichterlaaie. Niettemin gelukte het een aantal 
bemanningsleden, waaronder tweede stuurman Zeijlemaker, om een sloep, de motorsloep en 
een dinghy te water te krijgen. Van de achttien schipbreukelingen die tenslotte in een half vol 
water staande sloep terechtkwamen stierven ten gevolge van het koude water tijdens de eerste 
anderhalf uur reeds veertien mensen. Uiteindelijk konden vier schipbreukelingen levend door 
een Amerikaanse torpedobootjager worden gered. Onder de slachtoffers was ook Pieter Zeijlema-
ker. Bij de torpedering van de ‘Ocana’ zijn in totaal 53 van de 57 bemanningsleden om het leven 
gekomen.69

Gerrit Jan Smit
Gerrit Jan Smit werd op 3 maart 1912 op Terschelling geboren. Van 1926 tot 1929 volgde hij 
de stuurmansopleiding aan de Willem Barentszschool. Hij voer van eind 1929 tot medio 1931 
als stuurmansleerling bij de Verenigde Nederlandse Scheepvaartondernemingen (VNS). In 1930 
behaalde hij zijn derde rang Grote Handelsvaart en in 1934 het certificaat telegrafist. Daarna 
voer hij tot 1934 als derde stuurman bij de Halcyonlijn. Vanwege de economische recessie kreeg 
hij in dat jaar ontslag. Op Terschelling was hij vervolgens werkzaam als vrachtwagenchauffeur. 
Eind 1935 monsterde Smit als derde stuurman aan bij de NV Mij. ‘Zeevaart’. In 1937 trad hij op 
Terschelling in het huwelijk met Cornelia Jacoba Ruig (1913-1975). Het echtpaar vestigde zich te 
Hoorn en kreeg één kind. In 1939 behaalde Smit zijn tweede rang. In dezelfde maand werd hij 
als derde stuurman/telegrafist aangesteld op het ss ‘Leto’ (4.712 ton, Mij. ‘Zeevaart’).70 Dit schip 
werd, onder kapitein E.H. van der Veen en onderweg van Montreal naar Engeland, op 12 mei 
1942 op de St. Lawrence river getorpedeerd door de U 553 onder ltz 1 K. Thurmann. De enige 
sloep die men had weten te strijken werd door het zinkende schip meegesleurd. De 21 inzitten-
den belandden in het water. Twaalf mensen kwamen bij deze ramp om het leven, waaronder ook 
Gerrit Jan Smit.71
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Willem Klijn, Ariën Bakker en Arend Bakker
Willem Klijn werd geboren op 24 november 1893 te West-Terschelling. Van 1908 tot 1910 volgde 
hij het onderwijs op de Terschellinger Zeevaartschool. Daarna voer hij als stuurmansleerling bij 
de KNSM. In 1912 behaalde hij zijn derde rang, waarna hij als derde stuurman bij de KNSM ging 
varen. Van 1914 tot 1916 pakte Klijn zijn studie weer op en behaalde in 1916 zijn tweede rang. 
Vervolgens vervulde hij zijn militaire dienstplicht, waarna hij als tweede stuurman bij de KNSM 
voer. Zijn eerste rang behaalde Klijn in 1921. Tot 1938 deed hij dienst als eerste stuurman bij de 
KNSM. In dat jaar werd hij aangesteld als gezagvoerder. In 1942 voer hij als zodanig op het ss 
‘Poseidon’ van die maatschappij.72 Willem Klijn was gehuwd met Arendje van Dijk (1895-1945) 
uit Haarlem. Het echtpaar was woonachtig te Driehuis-Westerveld.73

Ariën Bakker werd geboren op 20 juli 1909 te Midsland op Terschelling. Hij volgde in 1924 en 
1925 de stuurmansopleiding aan de Willem Barentszschool, maar voltooide die toen nog niet. 
Tot 1930 voer Bakker als lichtmatroos en matroos. Van 1930 tot 1933 volgde hij de zogenoemde 
‘ongeregelde’ cursus op Terschelling, waarna hij in 1933 zijn derde rang behaalde. Na een peri-
ode van werkloosheid vanwege de economische recessie kwam Bakker in dienst van de Maat-
schappij ‘Oostzee’, waar hij eerst enige tijd als matroos voer. Vanaf 1938 voer Bakker als derde 
stuurman: eerst bij rederij Wambersie en vanaf begin 1940 bij de KNSM. In maart van dat jaar 
trouwde hij op Terschelling met Remptje Ruijg (1911-1996). In 1940 en 1941 voer Bakker, steeds 
als derde stuurman, op verschillende schepen van de KNSM. Na 25 maart 1942 monsterde hij aan 
op de ‘Poseidon’ van die maatschappij. Het echtpaar woonde op Terschelling.74 
Arend Bakker werd geboren op 7 augustus 1881 te Lies op Terschelling. Vanaf zijn zestiende jaar 
voer hij op verschillende loggers. Daarna stapte hij over naar de koopvaardij. Na enige jaren als 
lichtmatroos bij verschillende rederijen te hebben gevaren trad hij in 1912 als matroos in dienst 
van de KNSM. In 1924 werd Bakker bevorderd tot bootsman. In 1929 kwam hij als zodanig terecht 
op de ‘Poseidon’, waarop hij bleef varen. Arend Bakker huwde in 1914 met Trijntje Roos (1885-
1976). Het echtpaar was woonachtig op Terschelling.75

De ‘Poseidon’ (1.928 ton) verdween spoorloos toen zij medio 1942 op weg was van Trinidad naar 
New York. Het schip werd op 6 juni op haar bestemming verwacht maar bereikte die nimmer. 
Van schip noch van haar 32 koppen tellende bemanning is meer iets vernomen. Onderzoek van 
K.W.L. Bezemer in de U-boot logboeken heeft uitgewezen dat het schip op 28 mei 1942 in de 
omgeving van Barbados is getorpedeerd door de U 155 onder ltz 1 A.C. Piening. Deze boot heeft 
de ‘Poseidon’ geruime tijd achtervolgd en er in eerste instantie vergeefs twee torpedo’s op afge-
vuurd, tot zij vlak na middernacht meer succes had. Ook nu vuurde de U 155 weer twee torpedo’s 
af, waarvan één doel trof tussen de schoorsteen en de achterste mast. Drie seconden later explo-
deerde de ketel van de ‘Poseidon’, die daarna direct over de achtersteven zonk. Alle 32 leden van 
de bemanning zijn hierbij omgekomen.

Antonie Timme
Antonie Timme werd op 20 juni 1917 geboren te West-Terschelling. Van 1931 tot 1934 bezocht hij 
de Willem Barentszschool, waar hij de machinistenopleiding volgde. In 1934 behaalde Timme 
het Voorlopig Diploma en trad hij in dienst van de Nederlandsch-Indische Tank Stoomboot Maat-
schappij. Hij voer daar als leerling- en als vijfde en vierde machinist op verschillende schepen tot 
hij in 1939 zijn diploma A behaalde. Vervolgens moest hij bij de Koninklijke Marine zijn militaire 
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dienstplicht vervullen.76 In de meidagen van 1940 belandde Antonie Timme als korporaal-machi-
nist op de kruiser Hr. Ms. ‘Sumatra’ via Engeland, Canada en de Nederlandse Antillen in Neder-
lands-Indië, waar hij werd overgeplaatst op de kruiser Hr. Ms. ‘Java’. In Nederlands-Indië kon hij 
de dienst verlaten, waarna hij aanvankelijk op een schip van de Koninklijke Shell werd geplaatst 
en daarna als vierde machinist op de tanker ‘Olivia’ (6.307 ton) van de Nederlandse Petroleum 
Maatschappij ‘La Corona’.77 
Dit schip verliet op 28 mei 1942 onder kapitein M.K.F. van Hemert de haven van Abadan met 
een lading lichte olie en vliegtuigbenzine op weg naar Fremantle, waar het op 22 juni werd ver-
wacht. Het schip voer niet in konvooi. Aan boord was een bemanning van 48 koppen, onder wie 
elf Nederlandse officieren, twee Britse kanonniers en 35 Chinese zeelieden. Op de avond van 14 
juni 1942 werd de ‘Olivia’ in de buurt van Madagaskar geheel onverwacht beschoten. De scho-
ten waren afkomstig van de Duitse raider ‘Thor’ (het voormalige turbineschip ‘Santa Cruz’). De 
‘Olivia’ vloog vrijwel direct in brand, waarop de bemanning het schip verliet. Tijdens het strijken 
van de sloepen werd Antonie Timme door het geschutsvuur van de ‘Thor’ geraakt in een arm en 
een been. Twaalf mannen, waaronder Timme, kwamen in een sloep terecht onder commando 
van derde stuurman W.A. Vermoet. Vrijwel allen hadden verwondingen opgelopen. Zeilend werd 
koers gezet in de richting van Madagaskar. Proviand had men nauwelijks en water moest direct 
al op rantsoen. Ten gevolge van de ontberingen overleden onderweg de meeste schipbreukelin-
gen. Voor Timme kwam het einde op 1 juli. Hij kreeg een zeemansgraf. Uiteindelijk slaagden de 
overgebleven drie Nederlanders en een Chinese schepeling er pas op 13 juli in Madagaskar te be-
reiken, waar zij gevangen werden genomen door de politie van het Duitsgezinde Vichy-Frankrijk, 
waar Madagaskar op dat moment deel van uitmaakte. De ‘Thor’ heeft een Britse gunner uit zee 
opgepikt, zodat in totaal 43 zeelieden bij deze ramp om het leven zijn gekomen.78

Douwe Bakker
Douwe Bakker werd op 11 juli 1887 geboren op Terschelling als zoon van Albert Tijs Bakker en 
Antje Kl. Van der Meij. Veel is er niet van hem bekend. Hij was gehuwd met P.H. Jongh Visser. 
Het echtpaar was woonachtig te Durgerdam. Douwe Bakker voer tijdens de oorlog als chef-ste-
ward op de ‘Telamon’ (2.078 ton, KNSM).79 Dit schip vertrok onder kapitein C.G. Niemann op 9 
mei 1942 vanuit New York met een lading stukgoed naar Port au Prince op Haïti. Vanuit deze 
haven moest de ‘Telamon’ door naar Georgetown, de hoofdstad van Brits Guyana. Daar werd een 
nieuwe lading ingenomen van 2.400 ton bauxiet en 136 ton hardhout. Op 23 juli 1942 vertrok 
de ‘Telamon’ met als bestemming Port of Spain. Aan boord waren 37 opvarenden. Reeds twintig 
uur na vertrek werd het schip getorpedeerd door de U 160 onder commando van ltz 1 G. Lassen. 
Door de explosie werd de sloep aan stuurboordkant weggeslagen, waarop werd geprobeerd om 
de bakboordsloep te strijken. Maar dit alles was tevergeefs, omdat het schip zeer snel in tweeën 
brak en zonk. De opvarenden restte niets anders dan te proberen zich te redden op vlotten en 
wrakhout. Dit lukte uiteindelijk aan vijftien van de 37 drenkelingen, die een omgeslagen sloep 
met vereende krachten rechtop wisten te krijgen. Reeds na enkele uren werd men opgemerkt 
door een vliegtuig dat een Brits stoomschip op de schipbreukelingen afstuurde. Bij deze ramp 
kwamen 23 mensen om het leven; kapitein Niemann stierf nadien aan de geleden ontberingen. 
Douwe Bakker behoorde eveneens tot de slachtoffers.80

76  Wijlen mevrouw C. Timme-Doeksen, West-Terschelling. Mondelinge mededelingen, 28 augustus 2002.
77  Stamkaart Antonie Timme. Crew Index, kaartnr. 293034. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
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Jan Sieben
Jan Sieben werd op 27 maart 1893 geboren op Vlieland als zoon van Cornelis W. Sieben en Trijn-
tje Jans Schol. Hij volgde aanvankelijk de stuurmansopleiding aan de zeevaartschool op zijn 
geboorte-eiland maar toen die werd gesloten stapte hij over naar de opleiding op Terschelling. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij gemobiliseerd bij de landmacht op Oost-Terschelling.81 
Sieben was gehuwd met de uit Schoorl afkomstige Grietje Timmerman (*1894). Het echtpaar 
was op het moment van Siebens overlijden woonachtig te Alkmaar.82 Sieben was in 1942 kapi-
tein van het ss ‘Kentar’ (5.878 ton, SMN). Op 6 juli van dat jaar vertrok dit schip, geladen met 
mangaanerts, uit Durban naar Trinidad waar het in een konvooi naar St. John (New Brunswick) 
zou worden opgenomen. De bemanning bestond uit 79 koppen. Op 31 juli 1942 werd de ‘Kentar’ 
oostelijk van Grenada getorpedeerd door de U 155 onder ltz 1 A.C. Piening. Een torpedo drong 
de ketelruimte binnen waardoor de hoofdstoomleiding sprong en ketelruim, machinekamer en 
de hutten daarboven vol kokende stoom kwamen te staan zodat velen verbrandingen opliepen. 
Tien mannen werden direct gedood. Bij schip verlaten bleken de sloepen aan bakboordszijde 
vernield te zijn. Men wist de stuurboordsloepen onder eerste stuurman C.A. Kampman en vierde 
stuurman G. Veldhuis te water te krijgen. Kapitein Sieben verliet het schip in de werkboot, samen 
met twee Chinese en een Javaanse opvarende. Nadat een tweede torpedo doel had getroffen zonk 
de ‘Kentar’ echter zeer snel waarbij de werkboot werd meegetrokken. Slechts twee man kwamen 
weer boven water; kapitein Sieben en één der Chinezen verdronken. De Javaan en de Chinees die 
weer boven wisten te komen overleefden uiteindelijk de ramp doordat de U 155 een vlot voor hen 
achterliet. Zij wisten daar achttien dagen later Trinidad mee te bereiken. Op 5 augustus was daar 
al de sloep onder eerste stuurman Kampman geland. De sloep onder de vierde stuurman werd op 
7 augustus verkend door een Amerikaans vliegtuig dat een schip op hen afzond. Zeven mannen 
dobberden veertien dagen op een vlot rond voor zij werden gevonden. Bij de ondergang van de 
‘Kentar’ zijn in totaal 17 mannen om het leven gekomen, onder wie dus kapitein Jan Sieben.83 Op 
zijn geboorte-eiland Vlieland is een ‘glop’ (steegje) naar hem vernoemd.

Doekele de Boer
Doekele de Boer werd op 8 januari 1899 geboren op Terschelling. Hij trouwde op 7 maart 1927 
met Catharina Roda (1902-1972), die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Terschelling als één van 
de voogden van de ‘Zeemanspot’ zou fungeren. Van 1913 tot 1916 en van 1922 en 1925 volgde 
De Boer de stuurmansopleiding aan de Terschellinger Zeevaartschool. In 1919 behaalde hij zijn 
rang stuurman Sleepvaart en de derde rang Grote Stoomvaart, in 1922 zijn tweede rang en in 
1925 zijn eerste.84 Op 25 augustus 1942 ‘verspeelde’ De Boer als kapitein door torpedering het ss 
‘Zuiderkerk’ (8.424 ton, VNS) in de nabijheid van de Azoren. De gehele bemanning slaagde erin 
het schip veilig te verlaten.85 Nagenoeg de voltallige bemanning van de ‘Zuiderkerk’ werd vervol-
gens overgeplaatst op de ‘Serooskerk’ (8.456 ton, VNS). Dit schip vertrok op 26 november 1942 uit 
Loch Ewe naar Durban. Aanvankelijk voer men in konvooi ON 149, doch op 5 december kreeg de 
‘Serooskerk’ opdracht, samen met negen andere schepen bestemd voor havens in de South Atlan-
tic, de reis op eigen gelegenheid voort te zetten. Het schip heeft haar bestemming echter nooit 
bereikt omdat het op 6 december 1942 werd getorpedeerd door de U 155 onder ltz 1 Piening. De 
eerste torpedo kwam aan dek terecht, meldde Piening in zijn logboek. De onderzeeër wachtte tot 

81  Bloem. Benarde tijden voor Terschellingers in de Oost. 
82  Crew Index, stamkaart Jan Sieben, kaartnr. 283016. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
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84  Dekker. De torpedering van de schepen s.s. Zuiderkerk, �� augustus ����, kapitein D. de Boer, en s.s. Serooskerk, � december ����, kapitein D. de 
Boer. 
85  Bezemer. 802 - 805.
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de bemanning de ‘Serooskerk’ had verlaten maar er gebeurde niets, behalve dat het schip stopte. 
Na 70 minuten vuurde Piening een vangschot af dat het achterschip raakte. Het schip kwam nu 
iets dieper te liggen maar tekenen van leven waren er nog steeds niet. Nog eens 40 minuten later 
vuurde Piening een tweede vangschot af, waardoor het schip snel zonk. Vermoedelijk is de eerste 
torpedo aan dek ontploft, daarbij alle reddingsmiddelen vernielend. Ongetwijfeld zullen er ook 
direct slachtoffers zijn geweest, want tijdens de bijna twee uren dat de U 155 wachtte zijn geen 
noodseinen uitgezonden. De Nederlandse état-major van 15 koppen en de 69 Brits-Indiërs aan 
boord zijn allen omgekomen.86

Christiaan en Klaas Albert Kuijper
Niet alleen op de wereldzeeën eiste de oorlog zijn tol onder Terschellinger zeelieden, ook dichtbij 
huis kon het noodlot toeslaan. Op 16 januari 1943 verongelukten de robbenjagers vader en zoon 
Christiaan en Klaas Albert Kuijper op de Waddenzee, toen ze daar in de omgeving van het Molengat 
met hun blazer ‘Zeehond’ (TS 48) op een mijn liepen. Volgens getuigen, die de explosie op Terschel-
ling hoorden, ging het daarbij om een magnetisch type dat reageerde op het ijzeren motorblok 
in het houten scheepje. De in allerijl uitgevaren reddingboot trof slechts wrakhout aan alsmede 
resten van de klompen van de mannen. Van hun lichamen is nooit meer iets teruggevonden. Of er 
sprake was van een Duitse dan wel een Engelse mijn is nooit duidelijk geworden. Christiaan Kuijper 
werd geboren op 21 mei 1894 te Terschelling; hij was sinds 1919 gehuwd met Aafje Tot (1895-1987). 
Zijn zoon Klaas Albert werd eveneens op Terschelling geboren op 9 maart 1924.87

Jord Ruijgh
Jord Ruijgh werd geboren op 11 januari 1904 te Halfweg op Terschelling. Hij bezocht van 1917 tot 
1920 de stuurmansopleiding aan de Zeevaartschool op het eiland. Vervolgens voer hij op schepen 
van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’. In 1927 behaalde hij zijn radio-certificaat en in 
1932 zijn eerste rang. In 1929 trouwde Ruijgh met Trijntje Swart (1903-1982). Tot 1931 woonde 
het gezin te Amsterdam, maar tijdens Ruijghs studie voor zijn eerste rang verhuisde men naar 
Terschelling. In de oorlogsjaren was het gezin gevestigd te Haarlem, doch na de ontvangst van 
het bericht dat Jord Ruijgh was omgekomen verhuisde zijn weduwe in 1943 weer naar Terschel-
ling. In de zomer van 1940 was Ruijgh aan boord van het ss ‘Moena’ (9.286 ton) dat, liggend in 
het Victoriadock te Londen, getroffen werd door een bombardement. Hij slaagde erin een aantal 
brandbommen onschadelijk te maken, een daad waarvoor hij in augustus 1941 werd onderschei-
den met het Kruis van Verdienste. Op 18 augustus 1942 maakte eerste stuurman Ruijgh de torpe-
dering mee van het ss ‘Balingkar’ (6.318 ton), waarbij het schip verloren ging en twee opvarenden 
omkwamen. Voor zijn moedige gedrag tijdens een Duitse luchtaanval op het ss ‘Marnix van St. 
Aldegonde’ (19.355 ton) op 11 november 1942 tijdens de invasie van Algiers werd Ruijgh in maart 
1943 onderscheiden met het Bronzen Kruis.88 In april 1943 werd Ruijgh als eerste stuurman 
geplaatst op het ss ‘Sembilan’ (6.566 ton), waarmee met een lading munitie en springstoffen 
van Glasgow koers werd gezet naar Bombay. Aanvankelijk voer het schip in konvooi OS 44 maar 
verliet dit in de Zuid-Afrikaanse wateren om alleen verder te varen. Op 17 april 1943 werd het 
schip 160 mijl ZO van Durban getorpedeerd door de Italiaanse onderzeeboot ‘Leonardo da Vinci’ 
onder ltz 1 G. Priaroggia. De ‘Sembilan’ vloog ten gevolge daarvan onmiddellijk in de lucht. De 
enige overlevende was de Laskaarse stoker Shamsher. Hij werd met een gebroken been aan boord 
genomen van de onderzeeër en daar medisch verzorgd. De volgende ochtend werd Shamsher 
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afgegeven aan één van de sloepen van een door de ‘Leonardo da Vinci’ getorpedeerd Brits schip. 
De ‘Leonardo da Vinci’ werd op haar beurt op 23 mei 1943 bij NW-Spanje door Britse schepen tot 
zinken gebracht, waarbij alle opvarenden omkwamen.89

Pieter Brandenburg en Daniël Bonne
Pieter Brandenburg was geen zeeman, doch dreef een ijzerhandel in Nederlands-Indië. Hij werd 
daar op 29 oktober 1895 te Djoewana geboren als zoon van de van Terschelling afkomstige neef 
en nicht Pieter en Catharina Christina Brandenburg. Brandenburg sr. was, voor hij naar Neder-
lands-Indië vertrok, als zeeloods te Harlingen werkzaam. Pieter Brandenburg jr. trouwde in Ne-
derlands-Indië in 1924 met de daar eveneens geboren Clara Freichmann, waar hij echter van 
scheidde. Hij ging in 1936 een tweede huwelijk aan met Jeanette Elisabeth Hoogendoorn, afkom-
stig uit Buitenzorg, het huidige Bogor. Zij zou de Japanse interneringskampen samen met haar 
dochter Grace overleven. Toen na de oorlog bleek dat haar echtgenoot was overleden trad zij in 
het huwelijk met een uit Nederlands-Indië afkomstige Chinese burger.90

Daniël Bonne werd op 8 november 1885 te Formerum op Terschelling geboren. In 1907 trad hij 
daar in het huwelijk met Neeltje Zorgdrager (1887-1981). Het echtpaar vertrok naar Amsterdam. 
Ten tijde van Bonne’s overlijden woonde zijn echtgenote daar nog. Zij vestigde zich na de oorlog 
te Arnhem. Bonne voer aanvankelijk als matroos en later als bootsman op schepen van de Stoom-
vaart Maatschappij ‘Nederland’. Toen Japanse troepen in februari 1942 Nederlands-Indië bin-
nenvielen voer hij (sinds 26 juni 1939) als bootsman op het ms ‘Java’ (9.250 ton, SMN).91 Dit schip 
wist onder kapitein W. Persson, met een groot deel van de goudvoorraad van de Javaasche Bank 
aan boord, in de nacht van 20 op 21 februari 1942 veilig door Straat Soenda aan de Japanners te 
ontkomen. Het schip is ongeschonden de oorlog doorgekomen.92 Toen het uit Nederlands-Indië 
vertrok, was bootsman Daniël Bonne echter niet aan boord. Het is niet meer mogelijk na te gaan 
wat daarvan de reden was; hij kan aan de wal bezig zijn geweest met transportwerkzaamheden 
omdat de inlandse havenarbeiders bij het naderen van de Japanners het werk massaal neer had-
den gelegd, maar Bonne kan ook wegens ziekte in Nederlands-Indië zijn achtergebleven.93

Zowel Pieter Brandenburg als Daniël Bonne waren als dwangarbeider aan boord van het Japanse 
vrachtschip ‘Junyo Maru’ (ex-‘Ardgorm’, 5.065 ton), dat op 18 september 1944 nabij de kust van 
Benkulen op de zuidkust van Sumatra door de Britse onderzeeboot HMS ‘Tradewind’ werd getor-
pedeerd. Het schip was drie dagen eerder vertrokken vanuit Tandjungpriok (de haven van Soera-
baja) met als bestemming het toenmalige Emmahaven (Padang) op Sumatra. Aan boord waren 
6.500 dwangarbeiders. Onder hen waren Nederlandse, Britse en Australische krijgsgevangenen, 
geïnterneerde burgers en een groot aantal zogenaamde romusha’s: door de Japanners voor een 
zeer gering loon geronselde inlandse mannen en jongens. De Japanners wilden deze mannen 
inzetten voor werk aan de aanleg van de zogenaamde Sumatraspoorweg, die over een traject 
van 220 km de plaatsen Pakan Baroe en Moerao met elkaar moest verbinden. Over de spoorweg 
moest, door het dichte oerwoud onwaarneembaar voor geallieerde vliegtuigen, militair materi-
eel worden vervoerd. De dwangarbeiders verbleven vanwege de hitte en de slechte hygiënische 
situatie onder ronduit barbaarse omstandigheden aan boord van de ‘Junyo Maru’. Het schip 
werd in de middag van 18 september geheel onverwacht getroffen door twee torpedo’s van de 
‘Tradewind’. Commandant ltz 1 S.L.C. Maydon kon niet weten dat het Japanse schip krijgsge-
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vangenen vervoerde, aangezien daarvan geen enkel teken werd gevoerd. Van de 6.500 mensen 
aan boord kwamen 5.620 om het leven.94 Gezien het hoge aantal slachtoffers betrof dit één der 
grootste rampen uit de maritieme wereldgeschiedenis. Alleen die met het Duitse passagiersschip 
‘Wilhelm Gustloff’ op 15 januari 1945 was nog omvangrijker. Dit schip werd aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog door een Russische onderzeeër op de Oostzee getorpedeerd, waarbij ruim 
7.000 slachtoffers waren te betreuren.95 Onder de slachtoffers van de ramp met de ‘Junyo Maru’ 
waren Pieter Brandenburg en Daniël Bonne.96

Cornelis Bakker en Arnoldus Cupido
Ook de beruchte Birma-Siamspoorweg dient hier aan de orde te komen, aangezien bij de aanleg 
daarvan twee Terschellinger zeelieden om het leven kwamen. Het gaat om Cornelis Bakker, aan-
vankelijk als stuurman varend voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), later werk-
zaam bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) en aan het begin van de Japanse aanval op 
Nederlands-Indië ingelijfd bij de Koninklijke Marine. Arnoldus Cupido was als majoor-machinist 
eveneens ingedeeld bij de Koninklijke Marine.97

In 1942 en 1943 werkten circa 60.000 westerlingen in Japanse krijgsgevangenschap aan de spoor-
weg, samen met naar schatting enkele honderdduizenden Aziatische koelies. Onder de dwang-
arbeiders bevonden zich circa 17.000 Nederlanders: zowel militairen als burgers, waaronder ook 
zeelieden. Door middel van de spoorlijn wilden de Japanners de plaatsen Moulmein in Birma 
(het huidige Myanmar) en Bangkok in Siam (het huidige Thailand) met elkaar verbinden, aange-
zien de aanvoerlijnen naar de door hen bezette gebieden over de Indische Oceaan dermate lang 
werden dat dit voor de betrokken schepen teveel risico’s met zich meebracht. Onder de voor 
aanleg van de spoorlijn ingezette dwangarbeiders viel een groot aantal slachtoffers door ziekte, 
ondervoeding, de warmte, het ontbreken van elke vorm van medische zorg en de uiterst wrede 
behandeling door de Japanse en Koreaanse bewakers. Van de Aziatische koelies kwam zeker drie-
kwart om het leven, evenals 16.000 westerse krijgsgevangenen. Van de laatstgenoemde bezaten 
3.100 de Nederlandse nationaliteit.98

Cornelis Bakker werd op 16 oktober 1909 op Terschelling geboren. Hij volgde de stuurmansoplei-
ding aan de Willem Barentszschool en trouwde op Terschelling met Lipkje van der Geest (1904-
1975). Bakker voer als stuurman bij de KPM op lijnen in Nederlands-Indië. Hij nam daar in 1937 
ontslag nadat zijn oudste kind was overleden. Het gezin bleef echter woonachtig in Nederlands-
Indië, waar Bakker als assistent-havenmeester in dienst trad van de BPM. Toen duidelijk werd dat 
de Japanners Nederlands-Indië zouden binnenvallen werd hij ingelijfd bij de Koninklijke Marine 
waar hij na een korte opleiding bij de onderzeedienst werd geplaatst. Als ltz 2 deed Bakker dienst 
op een van de zogenaamde O-boten.99 In maart 1942 werd hij, terwijl hij van zijn woning in Soera-
baja per taxi op weg was naar zijn boot, door de Japanners aangehouden en geïnterneerd.100

Arnoldus Cupido werd op 31 december 1901 te Harlingen geboren als zoon van een van Terschel-
ling afkomstige duiker. Vanwege diens werk was het gezin afwisselend op Terschelling en in 
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Harlingen woonachtig. Arnoldus Cupido trouwde in 1927 met Maaike de Vries uit Harlingen. Hij 
doorliep in Harlingen de zeevaartschool en voer vervolgens op de schepen van de Scheepvaart 
en Steenkolen Maatschappij (SSM). In de crisisjaren koos Cupido voor de zekerheid van een loop-
baan bij de Koninklijke Marine, waar hij opklom tot de rang van majoor-machinist.101 In maart 
1942 maakte Cupido deel uit van de bemanning van de mijnenveger Hr. Ms. ‘Eland Dubois’ welk 
schip, samen met de mijnenveger Hr. Ms. ‘Van Amstel’, op de avond van 6 maart 1942 vanuit 
Soerabaja trachtte aan de oprukkende Japanners te ontkomen naar Australië. Reeds een dag later 
werd men ontdekt door een Japans vliegtuig, waarna een aanval volgde van een torpedoboot-
jager. Beide Nederlandse schepen gingen verloren. De ‘Van Amstel’, die met een defect aan de 
ketels kampte, zonk door toedoen van eigen personeel. De bemanning stapte over op de ‘Eland 
Dubois’, die door de Japanners tot zinken werd gebracht. Hierbij kwamen 23 mensen om het 
leven. De overlevenden werden krijgsgevangen gemaakt.102 
Cornelis Bakker kwam op 30 maart 1943 om het leven in het kamp Rintin in Thailand. Hij werd 
begraven op het ereveld te Kanchanaburi.103 Arnoldus Cupido verloor het leven op 21 augustus 
1943, ergens langs het traject van de Birma-Siamspoorlijn, 100 kilometer van Birma. Hij werd 
begraven op het ereveld Thanbyuzayat (Myanmar).104

Ziekte en ongevallen

Jan Wortel
Jan Wortel werd geboren op 10 januari 1909 te Terschelling. Hij trouwde in 1935 met Wiempje 
Bloem en volgde de machinistenopleiding aan de Willem Barentszschool. Wortel raakte op 25 
januari 1940 dodelijk gewond ten gevolge van een ongeval in de machinekamer van het ss ‘Posei-
don’, dat op dat moment in de Venezolaanse haven Lagunillas lag. Het ongeval werd veroorzaakt 
door het exploderen van de condensor van de CO2-machine.105

Gerrit Lieuwen
Gerrit Lieuwen werd geboren te Midsland op Terschelling op 27 december 1904. Na zijn oplei-
ding aan de Willem Barentszschool trad hij als stuurman in dienst van de Zuid-Hollandsche 
Scheepvaart Maatschappij (ZHSM). Hij trad in 1933 in het huwelijk met Marie Spanjer (1912-
1953). Het echtpaar kreeg vijf kinderen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog voer Lieuwen 
als eerste stuurman op het ss ‘Eibergen’ toen in de zomer van 1940 bleek dat hij aan tuberculose 
leed. Omdat verder varen daarom onmogelijk werd ging hij in Freetown (Sierra Leone) van boord 
om vandaar naar Engeland te worden gezonden. Aan boord van het Britse ss ‘Llanstephan Castle’ 
overleed hij op 25 juli 1940 op de Atlantische Oceaan.106

Jacob Bokma
Jacob Bokma was niet afkomstig van Terschelling maar werd op 20 mei 1901 geboren te Sneek. 
Hij volgde de stuurmansopleiding aan de Zeevaartschool op Terschelling en trad daar in 1927 in 
het huwelijk met Dirkje Elisabeth Bloem (1903-2003). Het gezin vestigde zich te West-Terschel-
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vens werden gevonden in Brieven aan zijn ‘alles’. in: Schylge myn lântse. Themanummer Brieven van zeevarenden, september 2001. 48 - 54.
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ling. Bokma voer in het begin van 1940 op de tanker ‘Genota’ (7.987 ton) van de Nederlands-In-
dische Tankvaartmaatschappij. In het voorjaar van 1940 werd hij ziek en daarom opgenomen 
in een hospitaal te Soerabaja. Toen bleek dat de ziekte van ernstige aard was reisde mevrouw 
Bokma vanaf Terschelling naar haar man toe. Haar drie oudste kinderen werden opgenomen in 
het gezin van haar ouders op Terschelling, de jongste in het gezin van haar broer te Haarlem. 
Jacob Bokma overleed op 29 augustus 1940 te Soerabaja. Mevrouw Bokma kon vanwege de Duitse 
bezetting niet meer naar Nederland terugkeren. Zo moest ze noodgedwongen in Nederlands-
Indië blijven. Na de dood van haar echtgenoot vond ze in Malang als dame van de huishouding 
werk op een huishoudschool voor Javaanse jongedames, de Van Deventerschool. In 1942 raakte 
ze in Japanse internering en zat ze gevangen in een kamp te Semarang. Na de Japanse capitu-
latie vertrok ze naar Batavia, waar ze verbleef tot 11 december 1945. Vervolgens vertrok ze naar 
Ceylon, waar ze tot 24 maart 1946 verbleef in het kamp Rapwi bij Kandy. Aan boord van het pas-
sagiersschip ‘Nieuw Amsterdam’ kwam ze op 17 april 1946 aan te Rotterdam.107

Jan Roos
Ook kapitein Jan Roos overleed tijdens de Tweede Wereldoorlog in het buitenland ten gevolge 
van ziekte. Jan Roos werd geboren op 2 december 1893 op Terschelling en volgde daar de stuur-
mansopleiding aan de Zeevaartschool. In 1922 trad hij te Amsterdam in het huwelijk met Anna 
Zorgdrager, eveneens afkomstig van Terschelling. Roos voer zijn hele werkzame leven bij Stoom-
vaartmaatschappij ‘Oostzee’ (directie Vinke & Co.). Tijdens de oorlogsjaren was hij tot zijn dood 
kapitein op het ss ‘Aalsum’ (5.418 ton). Op 28 oktober 1941 werd hij wegens maagklachten opge-
nomen in een hospitaal te New York. Daar overleed hij op 8 maart 1942 aan maagkanker.108

Albert Roos
De doodsoorzaak van Albert Roos is onbekend. Roos werd geboren op 6 september 1894 op Ter-
schelling, waar hij de stuurmansopleiding aan de Zeevaartschool volgde. Hij trad in het huwelijk 
met U.A. van Cauwenberghe. Het echtpaar woonde aanvankelijk in Apeldoorn en later te Brussel. 
Albert Roos voer op 10 mei 1940 als kapitein op de coaster ‘Fiducia’ (250 ton, E.J. Smit & Zoon) en 
van september tot december 1940 als stuurman op de coaster ‘Viking’ (249 ton, E. Smid). Van 2 ja-
nuari tot 10 februari 1941 lag Roos in een hospitaal in het Engselse Southend-on-Sea. Van 14 april 
tot 13 mei 1942 voer hij als eerste stuurman op het ss ‘Delfshaven’ (5.281 ton, Gebr. Van Uden). 
Op die laatste datum overleed Albert Roos plotseling toen de ‘Delfshaven’ in het King George V 
Dock te Londen lag.109

Jacobus Bakker
Jacobus Bakker werd geboren op 18 mei 1905 te Terschelling. Hij doorliep de Zeevaartschool op 
het eiland en trouwde daar in 1931 met Dora Spits. Toen de oorlog uitbrak voer Bakker als tweede 
stuurman op de vrachtvaarder ‘Orpheus’ (1.030 ton, KNSM), welk schip vanuit Frankrijk veilig 
Engeland wist te bereiken. Daar werd Jacobus Bakker door ziekte getroffen, waardoor hij tot juni 
1942 niet in staat was om te varen. Vanaf 8 juni 1942 voer Bakker weer op de ‘Orpheus’ en op 16 
december van dat jaar ging hij over naar het ss ‘Bodegraven’, van 6 maart tot 24 mei 1944 als 
tijdelijk eerste stuurman. Op 25 mei 1944 werd hij opgenomen in een hospitaal te Durban (Zuid-
Afrika), waar hij op 31 oktober van dat jaar overleed.110

107  Mevrouw D.E. Bokma-Bloem, Midsland, Terschelling. Schriftelijke mededelingen aan de Directeur-generaal voor de Scheepvaart, d.d. 
11 mei 1949. Archief museum ’t Behouden Huys, West-Terschelling.
108  De heer I.A. Roos, Den Hoorn, Texel. Mondelinge mededelingen, 15 augustus 2001.
109  Stamkaart Albert Roos. Crew Index, kaartnr. 274031. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
110  Stamkaart Jacobus Bakker. Crew Index, kaartnr. 111046. Vlootarchief ’40 - ’45. Instituut voor Maritieme Historie, Den Haag.
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In vijandelijke dienst

Alphonsus Johannes van Lieshout 
Omdat deze man in Duitse dienst voer, behoeft zijn geval enige toelichting. Zoals eerder bleek, 
slaagde een deel van de Nederlandse vloot er niet in het land tijdig te verlaten toen de Duitsers 
dat op 10 mei 1940 binnenvielen. Daaronder waren 340 kustvaarders. Daarvan bevonden zich 
260 (waarvan 40 in aanbouw) in Nederland, 80 waren op zee of lagen in buitenlandse, niet-Britse 
havens. Een deel van de coastervloot werd voor uiteenlopende doelen door de Duitsers gevor-
derd. Daaronder was de ‘Meteoor’, een 197 brt metende coaster die eigendom was van Berend 
Johannes Balk te Groningen. Het schip liep in 1931 van stapel bij de werf van J. Vos & Zn. Te Gro-
ningen. Het werd in augustus 1940 door de Duitsers gevorderd met het doel het in te zetten in 
het kader van Operatie Seelöwe (de Duitse campagne tegen het Verenigd Koninkrijk; de Battle of 
Britain, die de Duitsers van de heerschappij in de lucht moest verzekeren, vormde de eerste fase 
van Operatie Seelöwe). In september kreeg de ‘Meteoor’ de bestemming Sonderunternehmen en 
vanaf januari 1942 werd het schip ingezet voor de dienst op de door de Duitsers bezette Kanaal-
eilanden. Vanaf het moment dat de ‘Meteoor’ door de Duitsers werd gevorderd voer het schip 
onder de naam ‘Meteor’.111 Voor de Organisation Todt werd gevaren met materialen bestemd 
voor bouw van de Atlantikwall en met munitie. De schepen die voor dat doel werden ingezet 
kregen de status van Kriegshilfbeischiff. Voor zover valt na te gaan zijn in totaal 35 Nederlandse 
kustvaarders voor dit doel door de Duitsers ingezet, waarvan er twaalf verloren zijn gegaan. Het 
beheer over deze schepen werd waargenomen door rederij B.C.A. van den Oever te Rotterdam.112 
Kapitein van de ‘Meteor’ was Alphonsus Johannes van Lieshout, geboren op 22 augustus 1898 te 
Eindhoven. Van Lieshout was sinds 17 februari 1931 gehuwd met Cornelia Bernardina Maria van 
der Hoogt, geboren op 25 maart 1904 te Amsterdam en overleden op 16 mei 1964 te Eindhoven. 
Het echtpaar, dat twee kinderen had, vestigde zich op 1 februari 1940 op Terschelling, waar men 
woonachtig was op het adres Burg. Van Heusdenweg 18. Daar werd op 10 april 1943 het derde 
kind geboren. Van Lieshout kwam op 23 mei 1943 op zee om het leven in de nabijheid van het 
Kanaaleiland Guernsey. De Hafenkommandant van Guernsey schreef over zijn overlijden in zijn 
logboek: ‘Der Kapitän von Schiff ‘Meteor’, A.J. van Lieshout, ist am 23.5.43 um 08.15 Uhr bei einen 
Fliegerangriff gefallen’.113 Van Lieshout werd begraven in Frankrijk.114 Hij werd na de oorlog in 
eerste instantie beschuldigd van het lidmaatschap der NSB en van hulpverlening aan de vijand. 
Tot een (posthume) zaak is het echter niet gekomen. Zijn echtgenote was sympathiserend lid van 
de NSB en lid van aanverwante organisaties (zie ook deel 2). Na de bevrijding zijn de kinderen 
Van Lieshout vertrokken naar Eindhoven, waar ze onder voogdijschap kwamen van H. van Lies-
hout, eigenaar van een electrotechnisch bureau en oud-verzetsman.115 Mevrouw Van Lieshout, 
later woonachtig op het adres Trompstraat 4 te West-Terschelling, voegde zich in juli 1946, na de 
haar in het kader van de Bijzondere Rechtspleging opgelegde maatregelen te hebben ondergaan, 
bij haar kinderen in Eindhoven waar ze zich vestigde op het adres Hertogstraat 3.

111  Beukema. Varen op twee fronten. 153.
112  Brongers. Op tegengestelde koersen. 76.
113  Centraal Archief Bijzondere Rechtspraak, inv. nr. 112867. Nationaal Archief, Den Haag
114  Overlijdensadvertentie voor A.J. van Lieshout. Harlinger Courant, 4 juni 1943.
115  Nederlands Beheersinstituut, inv. nr. 123442. Centraal Archief Bijzondere Rechtspraak. Nationaal Archief, Den Haag.
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Bijlage 3: Geallieerde slachtoffers op Terschelling

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn op Terschelling en in de directe omgeving daarvan tal van 
geallieerde vliegtuigen neergekomen. Veelal ging het om noodlandingen nadat men was aange-
vallen door Duitse vliegtuigen of geraakt door Duits afweervuur. De meeste toestellen stortten 
in Noord- of Waddenzee, waarbij vaak de gehele bemanning om het leven kwam. Op en vlakbij 
het eiland kwamen zeven toestellen neer, waarbij in totaal 24 dodelijke slachtoffers vielen. Een 
kort overzicht:

����
Op 15 augustus 1941 kwam de Whitley Z6829 van 102nd RAF squadron, afkomstig van de basis 
Waddington, om 04:48 uur neer op circa acht kilometer van de oostpunt van het eiland in moe-
rasachtig gebied. Twee bemanningsleden, F.W. Penn en T.A. Vermiglio, werden door de Duitsers 
krijgsgevangen gemaakt. De andere vier bemanningsleden kwamen om het leven. Dat waren 
pilot officer Walys Wellisbey Bell-Towers, flight sergeant Louis Edward David Lindsay, sergeant 
Richard Thomas Philp en sergeant Keith Powell.116

����
Op 20 januari 1942 maakte een Britse Vickers Wellington bommenwerper een noodlanding op 
het Noordzeestrand ter hoogte van paal 20. Het toestel, met als kenteken Z8370, was om 18:34 
uur die avond opgestegen van het vliegveld Binbrook in Lincolnshire voor een raid op Emden. Bo-
ven Terschelling werd het vliegtuig onderschept door een Duitse nachtjager, een Messerschmidt 
bestuurd door oberleutenant Becker. Die wist de Wellington met succes onder vuur te nemen 
en tot landen te dwingen. Reeds in de lucht waren twee bemanningsleden van het toestel door 
Beckers vuur om het leven gekomen: de tweede piloot sergeant Edmund John Robert Fowler (20) 
en de staartschutter, sergeant William Rutherford (26). De overige vier bemanningsleden over-
leefden de geslaagde noodlanding en werden door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. De beide 
gesneuvelden werden door hen op de Algemene Begraafplaats te West-Terschelling met militaire 
eer begraven.117 Bijzonder is, dat een Canadees oud-bemanningslid van deze bommenwerper in 
1995 in het Terschellinger gemeentemuseum ’t Behouden Huys een tentoonstelling opende over 
de Tweede Wereldoorlog op het eiland.118

Op 26 juni 1942 om 01:05 uur kwam de Wellington T2773 van 240th RAF squadron OTU neer op 
de noordkust van Terschelling. Twee bemanningsleden, N.W. Levasseur en G.C. Thompson, over-
leefden de crash. Zij werden krijgsgevangen genomen. Om het leven kwamen sergeant Robert 
George Ashley Brathwaite, sergeant William Alan Carruthers en flight sergeant Robert Creswelkl 
Marchant.119

Op dezelfde dag stortte om 04:18 uur de Whitley BD376 van 24th RAF squadron OTO neer te 
West-Terschelling. Het toestel, afkomstig van de basis Honeybourne, kwam gedeeltelijk in de ha-
ven terecht. Om het leven kwamen pilot officer Ian Patterson Clark (27), sergeant Harold Hermon 
Hudson, flight officer James Brian Monro (21) en flight sergeant John Storeyy. Over het lot van de 

116  Kooistra. Strijders onderdrukkers en bevrijders. 522.
117  Jansen. Wespennest Leeuwarden. Dl. 1. 199.
118  De heer F. Schot, medewerker gemeentemuseum ‘t Behouden Huys, West-Terschelling. Mondelinge mededeling, 10 december 2004.
119  Harlinger Courant, 28 juni 1947.
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sinds de crash vermiste G.R. Lind is niets bekend.120

����
Op 4 februari 1943 maakte een geallieerde bommenwerper een geslaagde noodlanding op het 
Noordzeestrand van Terschelling. Omdat van de vlucht van dit toestel gedetailleerde informatie 
is overgeleverd is het zinvol die hier weer te geven, ook om een indruk te geven van de wijze 
waarop de geallieerde bombardementsvluchten op Duitsland, waarmee men op Terschelling ver-
schillende malen per dag werd geconfronteerd, in hun werk gingen. Ditmaal ging het om een 
Amerikaanse Boeing B-17, een vanwege de reusachtige afmetingen zogeheten ‘Vliegend Fort’. Het 
betrof nr. 41-24589, ‘Texas Bronco’, van de 91st Bomb Group. Het toestel had deel uitgemaakt van 
een groep van 86 bommenwerpers die bij daglicht een aanval had moeten uitvoeren op de Duitse 
industriestad Hamm in Nordrhein-Westfalen. De groep was om 09:07 uur vanaf een Brits vlieg-
veld opgestegen; het bombardement moest omstreeks 11:45 uur plaatsvinden. Over Vlieland, 
Workum en zuidoost-Drente ging het op Duitsland aan. Via een gecodeerde boodschap uit Enge-
land hoorden de commandanten dat het doelgebied volledig was bewolkt, reden waarom men 
besloot een secundair doel aan te vallen, namelijk de havenstad Emden. Rond het middaguur lie-
ten de toestellen daar hun bommen vallen en begonnen vervolgens aan de thuisvlucht. Door de 
weersomstandigheden waren de formaties echter nogal uit elkaar geraakt, van welk feit Duitse 
jagers die vanaf het vliegveld Jever in Niedersachsen waren opgestegen direct gebruik maakten. 
Zij achtervolgden de Amerikanen, die de Nederlandse kust boven Ameland hadden verlaten, tot 
ver boven de Noordzee en voerden aanval na aanval uit. De Duitse jachtvliegers kregen al gauw 
versterking van hun collega’s van ‘Fliegerhorst’ Leeuwarden. Rond 12:30 uur was de 41-24589 uit 
de formatie weggevallen. Dit toestel werd bestuurd door captain Eugene B. Ellis en had reeds na 
de aanval boven Duitsland de nodige ‘flak’ te verwerken gekregen. De buitenbakboordmotor was 
getroffen en op hol geslagen en de bakboordsvleugel opengereten. Door deze problemen was het 
toestel uit de formatie weggevallen en achter geraakt. Vijf Duitse jagers merkten het in moeilijk-
heden verkerende toestel op en begonnen een aanval. Ellis liet zich daarop tot in het wolkendek 
zakken maar kreeg daar direct te maken met ijsafzetting, waardoor de snelheid van het vlieg-
tuig aanmerkelijk daalde. De piloot besloot toen zich door de wolken heen te laten zakken om 
vlak boven zee vliegend te proberen Engeland te halen. De vijf Messerschmidts hadden inmid-
dels echter dezelfde manoeuvre gemaakt en hervatten hun aanvallen. Vanuit het Amerikaanse 
vliegtuig slaagde men erin twee Duitse toestellen neer te schieten. Toen nogmaals twee motoren 
problemen begonnen te vertonen besloot Ellis te keren en een noodlanding in te zetten op het 
eerste eiland dat hij in zicht kreeg en dat Terschelling bleek te zijn. Intussen gingen de Duitse 
vliegtuigen door met hun aanvallen, waardoor bommenrichter Luitenant Marvin H. Beisiker 
en radio-operateur sergeant Michael LaMedica om het leven kwamen. De noodlanding slaagde, 
maar toen de overlevenden hun twee gesneuvelde collega’s uit het brandende wrak hadden ge-
trokken waren ze al door Duitse soldaten omsingeld. De overlevende acht bemanningsleden 
van de ‘Texas Bronco’ werden daarop krijgsgevangen gemaakt. Dit betrof capt. Eugene B. Ellis, 
technical sergeant Joseph L. Mastroberadino, lieutenant Howard M. Dunham, 2nd lieutenant 
Kenneth F. Nutch, N.L. Floyd, A. Gaeta, W.H. Howard en R.E. Demars. Men werd goed behandeld 
en de volgende dag per veerboot doorgezonden naar de vastewal. De twee omgekomen beman-
ningsleden werden door de Duitsers met militaire eer op Terschelling begraven.121

120  Kooistra. Strijders onderdrukkers en bevrijders. 523.
121  Jansen. Wespennest Leeuwarden. Dl. 2. 56-58.
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Op 23 maart 1943 om 21:18 uur stortte op het wad ten zuidoosten van Terschelling de Wellington 
HE 167 van 196th RAF squadron neer. Van de vijf bemanningsleden overleefde er één de crash. 
Dat was sergeant E.W. Booth, die krijgsgevangen werd gemaakt. De omgekomenen waren de 
sergeanten Basil John Frank Crook (21), Henry Cavell Duckmanton (24), Samuel Robert Outra 
Hermon (28) en Douglas Robert Jeffrey.122

Op 3 oktober 1943 kwam om 23:22 uur de Halifax Mk V DK203 van 76th RAF squadron van de 
basis Holme on Spalding Moor neer op circa 400 meter ten westen van het wad bij Terschelling. 
Om het leven kwamen flight officer Maurice Gordon Sheerman, sergeant Albert Hayes (21) en de 
Noor Nils S.D. Eckhoff. De overige vier bemanningsleden overleefden de crash en werden door 
de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Dat betrof C.H.E. Foster, R. Coupe, S. Meieran en de Noor J. 
Skjelanger.123

122  Harlinger Courant, 28 juni 1947.
123  Ibidem.




