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Samenvatting

Terschelling maakt deel uit van het Europese waddengebied. Zoals alle waddeneilanden, is het 
ontstaan uit een strandwal die evenwijdig aan de kust door golven en stroming werd opgewor-
pen en kreeg het zijn min of meer definitieve vorm toen de strandwal door doorbraken van de 
zee uiteenviel in een serie afzonderlijke droogtes. Duinvorming modelleerde de eilanden verder. 
Toen het achterliggende kwelder- en veenlandschap tijdens een middeleeuwse stormvloed voor-
goed onder water verdween, ontstond de Waddenzee. Het gebied wordt gekenmerkt door een 
enorme dynamiek en bezit hoge natuurlijke waarden.
De eerste menselijke bewoners streken waarschijnlijk vlak na het begin van de jaartelling op Ter-
schelling neer. Gezien de dialecten die er traditioneel worden gesproken, waren zij afkomstig uit 
het Friese kustgebied. Vanaf de Middeleeuwen was Terschelling het bezit van Hollandse graven, 
maar de bevolking genoot een relatief grote mate van zelfstandigheid. In de Franse tijd werd Ter-
schelling van 1806 tot 1814 ingedeeld bij Friesland. Daarna werd het eiland toegewezen aan de 
provincie Noord-Holland. In 1942 deelden de Duitse bezetters Terschelling opnieuw bij Friesland 
in, een situatie die tot op de huidige dag voortbestaat.
Eeuwenlang is het maritieme bedrijf de voornaamste bron van werkgelegenheid op het eiland 
geweest. Terschellinger zeelieden bevoeren op de koopvaardijvloot vrijwel alle wereldzeeën. Be-
langrijke vaargebieden waren de zeewegen naar de Nederlandse koloniën en via de Sont naar 
landen aan de Oostzee. Ook werd vanaf Terschelling in grote mate de visserij beoefend, even-
als de walvisvaart. Daarnaast was men vooral werkzaam in landbouw en veeteelt. De beroeps-
keuze op Terschelling is dan ook lange tijd beperkt geweest tot die van boer of zeeman. Na de 
Franse tijd bleef door de gevolgen van het Continentaal Stelsel en de oorlog met Engeland ook 
de scheepvaart in ons land ontredderd achter. Ten gevolge daarvan hebben veel zeelieden hun 
beroep opgegeven. Op Terschelling werd menig zeeman visser of boer.
De oprichting van de zeevaartschool in 1875 is van grote betekenis voor het eiland geweest. Toen 
in de loop van de negentiende eeuw ook de scheepvaart weer op gang kwam, kon Terschelling de 
vloot in toenemende mate officieren leveren. In deze periode vond ook de overgang van zeil- naar 
gemotoriseerde vaart plaats. Omdat daardoor zowel de reizen als de verlofperioden steeds korter 
werden, trokken veel zeemansgezinnen uit praktische overwegingen naar de grote steden in het 
westen, waar de rederijen waren gevestigd.
De Eerste Wereldoorlog bracht voor Terschelling weinig nadeel met zich mee. Er bestond een 
grote behoefte aan schepen en schepelingen, waardoor de werkgelegenheid in het maritieme be-
drijf intact bleef. De economische crisis die de wereld vanaf 1928 in zijn greep hield, leidde ertoe 
dat ook tal van Terschellinger zeelieden werkloos raakten of een werkkring aan de wal zochten. 
Telde Terschelling in 1933 nog ruim 460 mannen met een varend beroep, in 1939 was dat aantal 
meer dan gehalveerd. De bevolking van het eiland daalde in deze periode drastisch omdat velen 
voor vervangende werkgelegenheid naar het vasteland trokken. De visserij vanaf het eiland had 
toen al een gevoelige klap opgelopen door de concurrentie van stroomtrawlers, vooral afkomstig 
van IJmuiden en Den Helder. Het gevolg hiervan was, dat de visgronden van de Terschellingers 
werden leeggevist, waardoor ze letterlijk achter het net visten.
Berging, veerdiensten en schelpenwinning gaven in de eerste helft van de twintigste eeuw weer 
nieuwe impulsen aan het maritieme bedrijf op Terschelling. Na de openstelling van de Afsluit-
dijk in 1934 ondervond het eiland steeds meer toeristische belangstelling.
Bijzonder is het eilandgevoel dat op Terschelling en de andere waddeneilanden heerst. Vrijheid, 
hard werken en een sterke verbondenheid met de natuur zijn er belangrijke kenmerken van. 
Eilanders hangen ook sterk aan elkaar. Dat komt niet alleen tot uiting in het feit dat men elkaar 
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levenslang als eilander blijft beschouwen, waar men zich ter wereld ook bevindt, maar vooral in 
de onderlinge zorgzaamheid. Omdat de zee in vroeger tijden zo vaak een hoge tol eiste, ontstond 
op Terschelling een aantal charitatieve fondsen waaruit men werd ondersteund zodra de nood 
aan de man kwam. De belangrijkste zijn het Dirk Mentz Fonds, het Willem Barends Fonds en de 
op Oost-Terschelling gevestigde zeemansverzekering De Buul.

Terschelling kende in de vooroorlogse jaren tot 1940 een hoge werkloosheid. De in 1938 op gang 
gekomen ruilverkaveling zorgde er echter voor dat de werkgelegenheid op het eiland vanaf dat 
jaar weer sterk toenam.
Net als elders in het land, was men ook op Terschelling in de crisisjaren gevoelig voor nationaal-
socialistische ideeën, zoals die vooral door de NSB werden uitgedragen. De verkiezingsuitslag 
van 1935 bewijst dat. De NSB ‘scoorde’ op het eiland een percentage van bijna zeven procent, 
slechts één procent minder dan de landelijke uitslag. De uitslagen van 1937 en 1939 volgden op 
Terschelling de landelijke trend, waarbij de NSB sterk terugviel.
Toen in verband met de oorlogsdreiging in augustus 1939 de algemene mobilisatie in ons land 
werd afgekondigd, werd een groot aantal militairen op Terschelling gelegerd. Nadat de Duitsers 
het eiland hadden bezet, werden zij gedemobiliseerd. De eerste Duitsers arriveerden op 16 mei 
1940 op Terschelling. Het aantal op Terschelling gelegerde Duitse militairen varieerde tijdens de 
bezetting van 1.000 tot 2.200 man.
Doordat het eiland in een relatief isolement verkeerde, was men al snel aan de omgang met 
elkaar gewend en leefde men in betrekkelijke vreedzaamheid naast elkaar. Niettemin werd de 
bevolking met de nodige beperkingen geconfronteerd. Zo werden strand en duin tot verboden 
gebied verklaard en mocht men slechts met instemming van de Duitse autoriteiten het eiland 
verlaten. Toeristen waren niet langer welkom op Terschelling. Het gebouw van de zeevaartschool 
werd gevorderd en het onderwijs verplaatst naar elders. Beide ingrepen van de Duitsers leidden 
tot grote economische schade.
Omdat Terschelling deel uitmaakte van de Atlantikwall, gonsde het op het eiland al snel van de 
activiteiten om bunkers en andere militaire objecten te bouwen. Verder werd een aantal militai-
re installaties geplaatst om geallieerde vliegtuigen op te kunnen sporen. Dit vereiste de tijdelijke 
aanwezigheid van 600 arbeidskrachten van het vasteland op Terschelling. Ook de mannelijke 
bevolking werd voor dit doel door de Duitsers ingezet, aanvankelijk op vrijwillige basis. Vanaf 
eind 1942 werd dit echter verplicht gesteld. Alternatief was de Arbeitseinsatz, waarbij men het 
gevaar liep voor werk naar Duitsland te worden gezonden. Plaatsvervangend voedselcommissaris 
A. Hibma werd belast met de coördinatie van het werken voor de Duitsers.
Begin 1942 werd burgemeester J.A.H. Rijnders van Terschelling vervangen door de NSB-er J. Bak-
ker. Ook de beide wethouders maakten plaats voor Duitsgezinden. Pas in de loop van 1944 trad 
een verslechtering op in het beleid van de Duitse autoriteiten op Terschelling, hetgeen gevolgen 
voor de bevolking had. Werd bij het werken voor de bezettingsmacht voordien nog rekening ge-
houden met het boerenbedrijf waarin de Terschellinger mannen veelal werkzaam waren, nadien 
was daar geen sprake meer van. Eén van de gevolgen was een grootschalige razzia op 24 augustus 
1944, waarbij 150 mannen werden opgepakt. Door ingrijpen van een voormalige Inselkomman-
dant had deze razzia echter geen verdere gevolgen.
Tijdens de laatste oorlogswinter, in de grote steden van het westen beter bekend als de honger-
winter, werd men ook op Terschelling geconfronteerd met tal van verscherpingen in het Duitse 
beleid. De voedselsituatie op het eiland, waarvoor de heer Hibma verantwoordelijk was, is echter 
steeds behoorlijk geweest. Men bleef gedurende de gehele bezetting beschikken over voldoende 
vlees, groenten en zuivelproducten. Om de bevolking iets extra’s te kunnen verschaffen heeft 
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Hibma een aantal malen eierzoekacties laten houden, aanvankelijk alleen op de Boschplaat 
maar later ook op vogeleiland Griend in de Waddenzee. Verder zette hij zich er voor in om de 
opbrengst van de eendenkooien op het eiland ter beschikking van de bevolking te stellen. Deze 
laatste actie had, mede door de tegenwerking van de Duitsers, slechts in geringe mate succes.
Verzet kwam op Terschelling pas laat op gang, enerzijds het gevolg van het isolement waarin 
men verkeerde, anderzijds door de alomtegenwoordigheid van Duitse militairen. Omstreeks 
augustus 1943 kwamen afzonderlijk van elkaar twee groepen tot stand, die al snel werden sa-
mengevoegd. Van daadwerkelijke verzetsactiviteiten was echter geen sprake. Na de landing van 
de geallieerden op 6 juni 1944 in Normandië werden theoretische wapenoefeningen gehouden 
totdat de groep in de winter 1944 - 1945 van wapens werd voorzien. De groep werd begin 1945 
omgevormd tot district XI van de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten. Na de Duitse 
capitulatie heeft men zich verdienstelijk gemaakt met het lopen van patrouilles. Daarbij werd 
echter veel tegenwerking van de Duitsers ondervonden.
Omdat Duitsers en Terschellingers zo dicht op elkaar leefden, is op het eiland in grote mate 
accommodatie opgetreden met het oogmerk zo goed mogelijk door de bezetting te komen. Van 
collaboratie was op Terschelling eveneens sprake. Het eiland kende ca. 25 leden van nationaal-
socialistische organisaties als de NSB. Hun gedrag is na de oorlog beoordeeld in het kader van de 
Bijzondere Rechtspleging, waarbij deze mensen maatregelen en straffen kregen opgelegd.
De bevrijding van Terschelling, evenals die van de andere waddeneilanden, vond pas in een laat 
stadium plaats. Enerzijds werd dat veroorzaakt door het feit dat de Duitse bezettingsmacht de 
capitulatie als niet meer dan Waffenruhe bleef zien, anderzijds omdat de geallieerden aanvanke-
lijk geen belangstelling voor de eilanden hadden. Pas op 29 mei 1945 arriveerde een Brits deta-
chement op het eiland om de Duitsers te ontwapenen en af te voeren. Die laatste maand van de 
bezetting is er veelvuldig sprake van spanningen geweest tussen Terschellingers en Duitsers. Pas 
op 6 juni 1945 werden de laatste Duitse militairen weggevoerd.
Vijf op Terschelling geboren joodse Nederlanders werden gedeporteerd naar concentratiekam-
pen, waar zij allen zijn omgekomen. Op Terschelling zelf kwam een landbouwer tijdens een 
handgemeen met een Duitse militair om het leven. Een 17-jarige jongen raakte dodelijk gewond 
toen Britse jagers een groep trainende korfballers met hun boordwapens bestookte. Een op Ter-
schelling woonachtige oud-stuurman werd door de Duitsers gefusilleerd nadat de verzetsgroep 
waarvan hij in Groningen deel uitmaakte was opgerold. Door diverse oorzaken kwamen wereld-
wijd nog eens 25 oud-Terschellingers om het leven.
Na de Duitse bezetting begon ook op Terschelling de wederopbouw. Opvallend was, dat een 
aantal ex-politieke-delinquenten het voortouw nam bij de ontwikkeling van diverse recreatieve 
voorzieningen. Onder de bevolking ontstond daarover veel protest. Niettemin legden deze aan 
veel kritiek blootstaande mensen de basis voor het huidige moderne voorzieningenpatroon op 
Terschelling. De toeristenstroom naar Terschelling nam in deze jaren een ongekend hoge vlucht. 
De komst van een nieuwe veerboot met een passagierscapaciteit als nooit tevoren luidde in 1956 
nieuwe tijden voor het eiland in.

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren van de ruim 1.100 Nederlandse schepen bijna 850 
op zee. Aan boord waren 12.500 Nederlandse zeelieden, terwijl ook nog eens 6.000 Nederlandse 
zeelieden op buitenlandse schepen voeren. Op het deel van de vloot dat in Nederland achter-
bleef, werd door de Duitsers beslag gelegd. De schepen die buitengaats waren werden vrijwel 
allemaal ingezet ten bate van de strijd der geallieerden tegen de As-mogendheden. De opvaren-
den, aan wie vaarplicht was opgelegd, maakten zo de strijd op zee aan den lijve mee en hadden 
vrijwel dezelfde ervaringen als frontsoldaten. Hoewel de schepen aanvankelijk slecht bewapend 
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waren werden ze in een later stadium van de oorlog met kanonnen uitgerust, waarmee men 
echter weinig kans maakte tegen onderzeeboten, andere oorlogsschepen en vliegtuigen. De Ne-
derlandse vloot verrichtte vooral logistieke diensten, zoals bevoorrading en troepentransport. 
De schepen werden wereldwijd ingezet en voeren over diverse routes van en naar Engeland, de 
Verenigde Staten en Afrika. Tot medio 1943 waren de onderzeeboten van de Duitse Kriegsmarine 
oppermachtig op zee. Maar door de uitvinding van de radar konden de geallieerde partijen daar 
definitief een einde aan maken.
Op de Nederlandse koopvaardij- en oorlogsvloten bevonden zich ruim 180 mannen van Terschel-
linger afkomst. Van hen zouden 40 ten gevolge van oorlogsgeweld het leven verliezen. Ook drie 
burgers van Terschellinger afkomst werden op zee slachtoffer van oorlogsgeweld. Van de 18.500 
Nederlandse zeelieden op de vloot kwamen ruim 3.600 door oorlogsgeweld om het leven. De 
koopvaardijvloot zelf werd nagenoeg gehalveerd.
Tijdens de oorlog werden op verschillende fronten activiteiten ontplooid om zowel de zeelieden 
zelf als hun gezinnen in Nederland hulp te verlenen. In Engeland ontstond het Prinses Margriet 
Fonds, dat maatschappelijke bijstand verleende aan zeelieden en hun gezinnen. In Nederland, 
waar op gezag van de Duitsers eind 1941 het deel van de gages dat naar de zeemansgezinnen 
ging drastisch werd verlaagd, ontstond hulp in de vorm van de Zeemanspot.
Dit was een illegaal fonds waarvan de activiteiten zich al snel over het hele land uitstrekten. 
Aanvankelijk werden alleen zeemansgezinnen financieel en maatschappelijk bijgestaan, later 
kwamen daar ook andere groepen bij, zoals (onder meer joodse) onderduikers en gezinnen van 
personeel van Koninklijke Marine en Koninklijke Landmacht. In het laatste stadium van de Duit-
se bezetting werden ook degenen die deelnamen aan de Spoorwegstaking door het fonds finan-
cieel gesteund. Door een aantal frauduleuze handelingen slaagde de leiding van de Zeemanspot 
erin een zeer groot kapitaal te verwerven, waaruit ook diverse activiteiten van het verzet konden 
worden gefinancierd. De naam van het fonds was toen al omgedoopt tot Nationaal Steun Fonds.
Na afloop van de oorlog werden de activiteiten van de Zeemanspot gestaakt, terwijl het Prinses 
Margriet Fonds zijn werkterrein naar Nederland verlegde waar door de oorlog vaderloos gewor-
den zeemansgezinnen werden ondersteund. Voor de teruggekeerde zeelieden zijn door de over-
heid diverse regelingen in het leven geroepen. Zo werd onder meer een jaarlijkse vaargeldver-
goeding door overheid en rederijen uitbetaald. Voor de nabestaanden van omgekomen zeelieden 
en arbeidsongeschikt geraakte zeelieden kwam het Buitengewoon Pensioen Zeelieden-oorlogs-
slachtoffers tot stand.
Voor de rol van de opvarenden der koopvaardij heeft na de oorlog slechts weinig belangstelling 
gestaan. Hun inzet vond ver van het vaderland plaats en de actuele situatie in Nederland droeg 
er eveneens toe bij dat hun activiteiten tijdens de oorlog nauwelijks werden opgemerkt. Daar-
over, over het onderscheidingsbeleid van de overheid en over de geringe hoogte van de vaargeld-
vergoeding is in zeemanskringen veel verbittering ontstaan. Men voelde zich op tal van fronten 
miskend.




