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Terschelling in historisch perspectief
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Het waddengebied
Ontstaan

Ooit strekte het Europese waddengebied zich uit van de krijtheuvels bij Calais tot aan de ijstijdmorenes van Noord-Jutland. Het ontstond na het Pleistoceen, zo’n 200.000 jaar geleden. Toen
bevonden zich in het gebied dat wij nu als de Noordzee kennen enorme zandmassa’s, die daar
in de laatste IJstijd door de zuidelijker gelegen rivieren (Thames, Rijn, Maas, Eems, Weser, Elbe)
en door het ijs uit het noorden heen waren gestuwd. Golven en stroming transporteerden dit
zand in de richting van de vastelandkust waardoor er, vermoedelijk vanaf ongeveer 4.000 jaar
voor Chr., evenwijdig aan die kust een aantal zogeheten strandwallen ontstond. De vorming van
de strandwallen hing samen met de overstroming van het Nauw van Calais, zo’n 5.000 jaar voor
Chr. De stromingen in de Noordzee veranderden daardoor en gingen meer parallel aan de kust
lopen.
Deze strandwallen waren van elkaar gescheiden door diepe geulen: restanten van rivieren en
inhammen uit het veengebied dat tussen wallen en kust was ontstaan. De vorming van de wallen had tot gevolg dat tegen de flauw oplopende helling van de zeebodem een branding kwam
te staan, die op zijn beurt door zandtransport weer tot gevolg had dat er nog meer wallen en
ruggen werden gevormd, evenwijdig aan de vorige.
Op de strandwallen ontstonden de oude duinen, die minder hoog waren dan de tegenwoordige
zeeduinen. Duinvorming is het resultaat van ophoping met door wind en water aangevoerd

Sedimentatie langs de Friese waddenkust (Johan van der Wal)
 Wadden zijn droogtes die alleen bij vloed onder water staan. De aanduiding’wadden’ betreft dus een soortnaam, net als ‘waddeneilanden’, ‘waddenproducten’, ‘waddenvaarder’, etc. Alleen de eigennaam ‘Waddenzee’ wordt met een hoofdleter geschreven.
 Waterbolk. Oude bewoning in het waddengebied. 211.
 Haartsen en Van Marrewijk. Van Oudeschild tot Nieuweschans. 92.
 Abrahamse en Van der Wal. Waddenzee, kustlandschap met vijftig eilanden. 15.
 Abrahamse en Veenstra. Waddengebied van Nederland. 48.
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Oude duinen op Terschelling (Annie Douma)
zand, een proces dat geruime tijd door kan gaan. Toen die oude duinen na verloop van tijd door
plantengroei, ontstaan uit eveneens door wind en water aangevoerde zaden, voldoende stevigheid hadden, kreeg hun aanwezigheid een blijvend karakter.
Ook de waddeneilanden zijn ontstaan uit strandwallen waarop duinvorming plaatsvond. De
wallen werden onderbroken door riviermondingen en door inbraken van de zee. Vanaf de Late
Middeleeuwen zijn de jonge duinen tot ontwikkeling gekomen, die ook nu nog het beeld van de
waddeneilanden bepalen.
Zowel aan de zuidzijde van de eilanden als langs de vastelandskust ontstonden door sedimentatie kwelders: afzettingen van sediment (zand en slik) met daarop een spontaan gevestigde vegetatie. Kwelderplanten zijn bestand tegen regelmatige overstroming door zout of brak getijwater.
Omdat kwelders binnen bereik van het getij liggen vindt er voortdurend sedimentatie en erosie
plaats. Deze gebieden worden gekenmerkt door een geheel eigen flora en fauna. De flora omvat
een beperkt aantal (circa 25) soorten planten. Tot de kwelderfauna behoort een aantal vogels die
voor foerage en rust erg afhankelijk zijn van deze gebieden, zoals tureluur, kluut en rotgans.
In feite is het hele kustgebied van Friesland, Groningen, de Duitse deelstaten Schleswig-Holstein
en Niedersachsen en van het Deense Jutland tot aan de stad Esbjerg ontstaan uit ingedijkte
kwelders, net als de polders op de waddeneilanden. Ongerepte kwelders zijn er bijna niet meer
in het waddengebied, want vrijwel overal heeft tot het eind van de jaren dertig in de vorige eeuw
door middel van bezinking landaanwinning plaatsgevonden. Op bijna alle waddeneilanden en
 Abrahamse en Van der Wal. 14 - 16.
 Haartsen, Adriaan en Dré van Marrewijk. 92.
 Dijkema et al. Van landaanwinning naar kwelderwerken. 14.
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ook langs de Friese, Groningse, Duitse en Deense kust is echter nog wel in meer of mindere mate
waar te nemen hoe de kwelders er in het verleden hebben uitgezien, bijvoorbeeld op de Grië op
Terschelling of in het Noorderleeggebied langs de kust van de Friese gemeenten Het Bildt en
Ferwerderadeel.

Bewoning

Ongeveer 3.000 jaar geleden kwam een einde aan de vorming van strandwallen. Van menselijke
bewoning in het Nederlandse kustgebied is sprake vanaf ongeveer 4.000 jaar voor Chr. Vanaf 600
jaar voor Chr., de IJzertijd, werden de onbeboste, zilte kwelders van het huidige Friesland en
Groningen voor het eerst bewoond. De pioniers op deze kwelders waren vermoedelijk afkomstig
van de hogere zandgronden, waar ze met verstuivingen hadden te kampen. Het waddenmilieu
moet voor deze eerste bewoners erg aantrekkelijk zijn geweest. Er kon immers worden gevist, op
vogels en zeehonden gejaagd, er konden schelpdieren worden verzameld en op de vruchtbare
hoge kwelders kon het vee grazen terwijl er ook zomervruchten konden worden verbouwd.
Het waddengebied kenmerkt zich door een sterk dynamisch karakter. Door de getijwerking verandert een droogliggende vlakte na enkele uren in een watergebied, platen en geulen kunnen
zich onder invloed van wind en stromingspatronen vrij snel verplaatsen, kwelders groeien aan
en slaan weer af. In feite maken wind en water in dit gebied de dienst uit. Deze dynamiek had
een grote invloed op het culturele erfgoed van de mensen die zich in de waddenregio vestigden.
In wisselwerking met de natuur moest men zich immers telkens aanpassen aan de zich steeds
wijzigende omgeving. Daardoor ontstond hier een unieke sociaal-ecologische bundeling van levensvoorwaarden, door Knottnerus een ‘niche’ genoemd. bestaande uit vier hoofdelementen: 10
-

overvloedig aanwezige natuurlijke hulpbronnen: de opbrengsten van akkerbouw, jacht, visvangst, turfwinning en zoutproductie
een systeem van collectieve voorzieningen, nodig om de gemeenschap te laten overleven in
een potentieel vijandige omgeving: terpen, bedijkingen, droogmakerijen, hooi- en drinkwatervoorzieningen, militaire verdedigingswerken
toegang tot de handel overzee: de kustbewoners konden hun producten elders afzetten en
tegelijkertijd culturele impulsen van buitenaf ontvangen
een geografisch geïsoleerde ligging en een relatief ongunstig klimaat (waarin men onder
andere malaria kon oplopen) die er tot in de vroegmoderne tijd toe bijdroegen dat de welvaart van deze leefgemeenschappen niet plotseling van buiten kon worden aangetast, terwijl een langdurig militaire overheersing van het gebied problematisch bleef

Vanaf zo’n 500 jaar voor Chr. is door ophoging van de menselijke nederzettingen met afval en
bouwmateriaal in het hele noordelijk kustgebied sprake van terpvorming, waardoor de zee
steeds minder invloed op deze bewoonde gebieden kreeg. Veelal werden die terpen gebouwd op
de hoogste punten in het landschap. Meestal werd daar een door de zee gevormde kustwal of
kwelderwal voor gekozen. Daardoor liggen die terpen, waaruit geleidelijk dorpen zijn ontstaan,
ook tegenwoordig nog vrijwel kaarsrecht op een rij.
In het kwelderlandschap van Groningen en Friesland was aanvankelijk alleen gedurende de zomers sprake van bewoning. ’s Winters trok men zich terug in hoger gelegen streken op de zandgronden in het achterland. Deze periodieke bewoners zullen herders zijn geweest, die de zomers
 Waterbolk. 211 - 216.
10 Knottnerus. De Waddenzeeregio: een uniek cultuurlandschap. 37.
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benutten door hun vee op de kwelders te laten grazen. Hoewel de veehouderij overheerste, vooral
met runderen en schapen, was op de hoogste delen van de kwelders ook op bescheiden schaal
landbouw mogelijk.11 Ook werd in dit zo waterrijke gebied vanzelfsprekend gevist.12 Er werd
turf gestoken door veen af te graven. Door het veen in water te koken, kon er zout uit worden
gewonnen. Archeologische sporen wijzen erop dat reeds in de Romeinse tijd vanuit het Friese
kustgebied scheepvaart plaatsvond naar de Duitse Bocht en Scandinavië, vanwaar goederen via
Vlie, Flevomeer, Vecht en Rijn naar Romeins gebied werden vervoerd.13

Aanpassing

Trefwoorden in de hele bewoningsgeschiedenis van het waddengebied zijn transgressies en regressies, perioden waarin de zeespiegel respectievelijk steeg en zich weer terugtrok. Transgressie en regressie kunnen verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld tektonische bewegingen
in de aardkorst. Sinds het Boreaal, zo’n 8.000 jaar geleden, is in het waddengebied een tiental
transgressieperioden opgetreden, afgewisseld door regressieperioden. Zowel trans- als regressieperioden duren over het algemeen een paar honderd jaar.14 Bevolking en ontvolking van het
waddengebied hielden gelijke tred met deze periodes.
Een belangrijke transgressieperiode vond plaats omstreeks de derde eeuw voor Chr. De voormalige zandboeren slaagden er toen in zich definitief aan de relatief harde omstandigheden in het
waddengebied aan te passen, in weerwil van de hoge stand van het zeewater. Het omliggende
kweldergebied, uitgestrekte vlaktes die alleen nog maar bij extreem hoge waterstanden door de
zee konden worden bereikt, werd door de kolonisten ontgonnen. Ze verbouwden er graansoorten die op de ziltige bodem in het waddenklimaat goed gedijen, zoals spelt. De aanpassing uitte
zich in cultureel opzicht onder andere in vorm en versiering van het aardewerk dat dagelijks
werd gebruikt.15
Na 200 voor Chr. trok de zee zich weer terug. Het was in die periode dat, in zowel het Nederlandse als het Duitse waddengebied, een tweede generatie terpen ontstond. Maar deze opbloei
was slechts kortstondig, want nog voor het begin van de jaartelling sloeg de zee opnieuw toe.
Verschillende terpen werden weer door de bewoners verlaten. Na een onderbreking van de vierde
tot de zesde eeuw, mogelijk ten gevolge van ontwikkelingen in het Romeinse Rijk, vertoonde
de bevolking in het waddengebied een ongekende groei, zowel wat bevolkingscijfers betreft als
bereikt welvaartspeil.16 In de zevende en achtste eeuw werden weer nieuwe kwelders ontgonnen,
waarna opnieuw kolonisatie plaatsvond. Daarbij ontstond de derde generatie terpen.
De kustbewoners hebben op intensieve wijze internationale handel bedreven. Ongetwijfeld is
ook gehandeld met de roemruchte Vikingen of ‘Noormannen’. Dezen waren berucht vanwege
de invallen die ze regelmatig pleegden, waarbij in elk geval werd geroofd - behalve materiële
zaken soms ook mensen - en niet zelden ook gemoord. Deze invallen vonden na 834 op het
Europese continent plaats. Vóór dat jaar ondernamen de uit Denemarken afkomstige Vikingen
roofovervallen op voornamelijk de Britse eilanden. Na 834 ontstonden hier en daar in Friesland
- dat toen overigens het gebied bestreek tussen Vlie en Zwin - kleine Deense heerschappijen, waar
de bevolking een soort belasting aan de Vikingen betaalde in ruil waarvoor men ‘bescherming’
genoot.17 Waarschijnlijk kwam voor het jaar 1000 een eind aan de invallen. Veel sporen hebben
11
12
13
14
15
16
17

Knol. ‘Water en land en overal wierden’. 5.
Abrahamse. De verbeelding van Noord-Nederland. 10.
Schoorl. De Convexe kustboog. Deel 4. 732
Veenstra. Getijdenlandschap: struktuur en dynamiek. 42.
Ibidem.
Knottnerus. 40.
Gosses. Deensche heerschappijen in Friesland gedurende den Noormannentijd. 130 - 151.
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de Vikingen niet in het kustgebied achtergelaten. Zo leverde een opgraving op de Tjitsma-terp bij
Wijnaldum (gemeente Harlingen) in 1991 en 1992 geen enkele vondst op die aan hen kan worden
toegeschreven.
Veel uit de eerste jaren van de jaartelling gevonden voorwerpen in het kustgebied wijzen op een
intensieve uitwisseling met tal van streken: importaardewerk uit het Frankische Rijnland, voorwerpen van walvisbeen en gouden munten uit Scandinavië, sieraden uit Engeland.18
Na 800 drong de zee weer het land binnen, een periode waarin onder andere de later ten dele
dichtgeslibde en ten dele ingepolderde Middelzee ontstond, net als de Lauwerszee - het huidige
Lauwersmeergebied - en nog later de Dollard. Vanaf ongeveer het jaar 1000 begon de bevolking
met de bouw van dijken, hetgeen ertoe leidde dat er geen terpen meer nodig waren.19 Het
belangrijkste gevolg van de dijkenbouw in het waddengebied was dat de mens grote invloed
verkreeg op het verloop van de natuurlijke processen in zijn leefomgeving. Overigens is uit een
opgraving bij Peins (ten oosten van Franeker) gebleken dat in het kustgebied ook al eerder dijken
werden gebouwd. Hier werd een dijkje aangetroffen dat al van vóór het begin van de jaartelling
dateert.

Kustcultuur

De oude kwelderwallen tekenen zich nog altijd in het landschap af. In Friesland liggen onder
andere de dorpen Wijnaldum, Dongjum en Berlikum op zo’n wal. Meer westelijk vinden we
een jongere wal met daarop de dorpen Pietersbierum, Sexbierum, Tzummarum en Minnertsga.20 Een zevental nu
grotendeels onbewoonde terpen ligt op een oude wal tussen
Wijnaldum en Getswerderzijl. Op de meest westelijke daarvan, Tjitsma, is in 1991 en 1992 archeologisch onderzoek verricht door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit
van Amsterdam. Daarbij zijn waardevolle gegevens verkregen
over de bewoning van dit gebied tussen circa de zesde en de
achtste eeuw. Beroemd (en aanleiding tot de opgraving) is de
zogenoemde koningsfibula, een kunstig gemaakte gouden
mantelspeld ingelegd met halfedelstenen als amaldijn, die
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw door de toenmalige
bewoner tijdens het ploegen op die terp werd gevonden. Onderzoek van genetisch materiaal uit een op de terp gevonden
begraving wees uit dat de toenmalige terpbewoners (handels) contacten hebben onderhouden met mensen uit oostelijke
richting, waarschijnlijk uit de streek waar het huidige NoordDuitsland en Jutland liggen.
De kustcultuur is de hele geschiedenis door gekenmerkt
Voet van de bij Wijnaldum gevonden geweest door een geheel eigen dynamiek, met een voortdufibula (Fries Museum)
rende wisselwerking tussen traditionele denkpatronen en
nieuwe stimuli. De aloude plattelandstradities, gebaseerd
op eeuwenlange ervaring, werden steeds geconfronteerd met uit de steden overwaaiende innovaties, plotselinge schommelingen in de conjunctuur en de vaak harde werkelijkheid van de
politiek. Dit alles mondde uit in een uitgesproken lokale identiteit, gesetteld in een min of meer
18 Knol. 6.
19 Abrahamse en Van der Wal. 42.
20 Kreger. De geschiedenis van Franeker en omgeving. 13.
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geïsoleerde cultuur, die gewoon was aan het opnemen van invloeden van buitenaf maar tevens
tegenwicht bood aan de ongewenste gevolgen daarvan. Ondanks de nabijheid van drukbevaren
internationale waterwegen werd de kustcultuur gekenmerkt door middelpuntvliedende tendensen. Zo ging een kosmopolitische houding hand in hand met het vasthouden aan de eigen
tradities.21
Een concreet voorbeeld van het elkaar wederzijds beïnvloeden binnen de West-Europese kustcultuur vormt de eerder genoemde koningsfibula afkomstig uit de Tjitsma-terp bij Wijnaldum.
Direct nadat dit stuk in 1955 door het Fries Museum te Leeuwarden was verworven, ging het
voor conservering en nadere bestudering naar het British Museum in Londen. De daar werkzame archeoloog R.L.S. Bruce-Mitford concludeerde dat het veel gelijkenis vertoont met een fibula afkomstig uit een vorstengraf bij het plaatsje Sutton Hoo, in het graafschap Suffolk in het
zuidoosten van Engeland. Een daar in 1938 - 1939 blootgelegde grafheuvel bevatte een compleet
schip met aan boord een keur aan kostbaarheden, waaronder meerdere met amaldijn ingelegde
gouden sieraden. Bruce-Mitford dateerde de fibula van Tjitsma in ongeveer dezelfde periode als
de schat van Sutton Hoo: de eerste helft van de zevende eeuw. Frappant zijn de overeenkomsten
tussen de Britse en Friese sieraden. In eerste instantie sloot de Britse archeoloog zelfs niet uit dat
de fibula van Tjitsma en de sieraden van Sutton Hoo door dezelfde edelsmid zijn vervaardigd.
Het zou dan om een rondtrekkende edelsmid zijn gegaan. Later kwam Bruce-Mitford tot de overtuiging dat er waarschijnlijk toch wel een kleine generatie tussen de vondsten zit en opperde hij
dat de maker van de sieraden van Sutton Hoo een leerling zou kunnen zijn geweest van die van
de Friese speld.22
Een ander voorbeeld met betrekking tot de wederzijdse beïnvloeding binnen de kustcultuur
betreft natuurlijk de talen die rondom de Noordzee worden gesproken. Die zijn aantoonbaar
aan elkaar gerelateerd en hebben zich op een parallel lopende wijze ontwikkeld. Fries, Engels,
Noors, Deens, Zweeds, Nederlands en Duits hebben dan ook een gemeenschappelijke bron, een
taal die ongeveer 3.000 jaar geleden werd gesproken.23 Dit was het Proto- of Oer-Germaans (dat
op zijn beurt ontstond uit het Indo-Europees), waaruit zich het Oost-, Noord- en West-Germaans
ontwikkelden. Uit het Noord-Germaans ontstond het Oud-Noors, dat op zijn beurt weer de ‘stamvader’ was van Deens, Zweeds, IJslands en Noors. Uit het West-Germaans ontwikkelde zich het
Anglo-Fries, waaruit zich via Oud-Engels en Oud-Fries het huidige Engels en het Fries hebben ontwikkeld. Eveneens uit het West-Germaans ontwikkelden zich Hoog-Duits en Laag-Duits, eerder
stadium van resp. Duits en Nederlands.24
De rond de Noordzee wonende volkeren zijn door de geschiedenis heen altijd sterk met elkaar
verbonden, met de Noordzee zelf als ‘crossroad’ via welke de contacten plaatsvonden. Hun handelscontacten zijn steeds met elkaar verstrengeld geweest; de wijze waarop ze hun inkomen vergaren, de talen die ze spreken en de religies die ze aanhangen zijn gebaseerd op gemeenschappelijke culturele elementen. Daarom mogen we met recht spreken van een culturele eenheid, de
Noordzee Cultuur.

Ontstaan Waddenzee

Van de Waddenzee zoals wij die tegenwoordig kennen, was in de Vroege Middeleeuwen en tijdens de periode daar vóór nog geen sprake. Tussen vasteland en eilanden lag een uitgestrekt
kwelder- en veenlandschap, dat slechts bij extreem hoge waterstanden helemaal onder water
21
22
23
24

Knottnerus. 37.
Besteman et al. Graven naar Friese koningen. 35 - 36.
Heerma van Voss. Introduction. North Sea Culture, 1500 - 1800. 25.
Dik en Kooij. Beginselen van de algemene taalwetenschap. 204.
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liep. Het moet dus ooit mogelijk zijn geweest om de eilanden te voet en te paard te bereiken - van
isolatie was toen dus nog niet echt sprake.25
Het tussenliggende gebied kwam pas definitief onder water te staan na een aantal hevige stormvloeden. Zo sloeg de Julianusvloed van 1164 - stormvloeden zijn in de loop der geschiedenis
steeds genoemd naar de heiligen op wiens naamdagen ze plaatsvonden - het achterliggende
veengebied bij Texel weg. Tijdens de middeleeuwen woedden ook stormen in 1219 - de Marcellusvloed -, 1220, 1221, 1246, 1249, 1287, 1330, 1362, 1374, 1421 en 1436. Het is waarschijnlijk de
stormvloed van 1287 - de Sint Luciavloed - geweest die de Waddenzee min of meer zijn huidige
vorm heeft gegeven.26 De overstroming die hiervan het gevolg was vond plaats in december van
dat jaar. Van Zeeland tot aan Denemarken braken overal de nog primitieve dijken door. Het
eiland Griend, het huidige vogeleiland tussen Terschelling en Harlingen, werd door deze stormvloed bijna helemaal weggevaagd. Van het ommuurde stadje op het eiland bleven alleen het
koor van de kerk en een tiental woningen gespaard. Het veengebied tussen Terschelling en het
vasteland werd weggespoeld.27 In de plaats daarvan ontstond een dynamisch gebied met water,
zandplaten en bewoonde zowel als onbewoonde eilanden, dat helemaal is overgeleverd aan het
ritme van eb en vloed. Ongeveer tweederde deel van de Nederlandse Waddenzee valt tweemaal
per etmaal droog.
De Waddenzee kenmerkt zich door een enorme natuurlijke dynamiek, zoals we eerder zagen:
geulen, platen en banken kunnen zich onder invloed van stroming, windrichting en windkracht
relatief snel verplaatsen. In betonde vaargeulen kunnen zich veelal binnen enkele dagen ‘drempels’ vormen die een belemmering zijn voor de scheepvaart.28 De sedimentatie, die vooral optreedt in de delen van de Waddenzee met weinig stroming, versterkt dit proces nog. Vooral door
stormen treden vaak drastische veranderingen op. De beheerder van het gebied, Rijkswaterstaat,
moet daarom altijd paraat staan om de op de zeekaarten aangegeven dieptes van de geulen
te kunnen garanderen. Wanneer een geul van richting verandert, moet de boeienlijn worden
aangepast. Op de Waddenzee zijn betonningsdiensten, baggeraars en zandzuigers dan ook voortdurend actief.

25 Wumkes veronderstelt dat het eiland Terschelling door een landtong met het vasteland van Friesland was verbonden, zodat het in
feite een schiereiland was. Op de landtong lagen volgens hem de dorpen Griend, Westerbierum en Dijkshorne. Deze situatie zou volgens
Wumkes hebben voortbestaan tot 1287 of daar vlak na, toen door de Sint Luciavloed al het land tussen eilanden en vastewal werd
weggeslagen. Het wegslaan van de landtong zou nog zijn bespoedigd door de monniken van het klooster Ludingakerk bij Harlingen, die
landerijen op Texel en Vlieland bezaten en een kanaal door het gebied tussen eilanden en vastewal groeven om die gemakkelijker te
kunnen bereiken. Wumkes. Tussen Flie en Borne. 9 - 10.
26 De naam Waddenzee is nog maar jong. Tot aan de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 werd het hele gebied ten zuiden van de waddeneilanden Zuiderzee genoemd. In dat jaar liet de minister van Waterstaat afkondigen dat het gedeelte van de Zuiderzee ten noorden van de
Afsluitdijk in het vervolg als Waddenzee zou worden aangeduid.
27 Niemeijer. Land van terpen en dijken. 31.
28 De heer A. Lunenburg, zeeloods te Harlingen. Mondelinge mededeling, september 2001.
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Terschelling
Geschiedenis

Het is niet precies bekend wanneer de eerste mens op Terschelling voet aan wal zette, hoewel
Schoorl spreekt van bewoningsconcentraties bij Lies, Hoorn en Oosterend van circa 400 voor
Chr. tot circa 300 na Chr. Mogelijk werden gunstige plaatsen in het oude duingebied reeds in de
eerste eeuwen na het begin van de jaartelling bewoond.29 Zeker is echter dat, net als elders in het
waddengebied, ook op Terschelling leefgemeenschappen ontstonden op plaatsen waar men zo
goed mogelijk tegen hoge vloeden en overstromingen was beschermd. Dat gebeurde op Terschelling op de eerste en tweede strandwal zuidelijk van de huidige zeeduinen gerekend. Op de eerste, meest noordelijke zijn zo, analoog aan de eerder beschreven ontwikkeling op het vasteland,
van west naar oost ontstaan: West-Terschelling (of Schelling of Westend), Wolmearum, Stattum,
Schittrum, Horp en Midsland. Op de tweede, zuidelijker gelegen en veel kleinere wal ontstonden
in een eerder stadium Hee, Stortum, Kaart, Kinnum en Surryp (het huidige Stryp). Stattum, Wolmearum, Schittrum en Stortum zijn inmiddels verdwenen.30 Landerum, Formerum, Lies, Hoorn
en Oosterend zijn op een andere wijze ontstaan. Zij liggen op een relatief jonge duinenrij, die
ontstond na de elfde eeuw.
De zuidelijke wal ontstond het eerst en raakte ook het eerst bewoond. Wanneer de eerste bewoners zich precies op deze plaatsen vestigden is moeilijk na te gaan. Behalve op het Stryper kerkhof is daarvoor nog te weinig archeologisch onderzoek op Terschelling verricht.31 Het is evenmin
precies bekend waar de mensen vandaan kwamen die zich op Terschelling vestigden. Vanaf de
achtste eeuw is er echter sprake van Friese kolonisten die neerstreken op de vruchtbare lijzijdes
van Ameland en Terschelling.32 Het is ook alleen op deze eilanden dat de huidige nederzettingen
terugreiken tot in de Vroege Middeleeuwen.33
Uit opgravingen die van 1966 tot 1970 op het Stryper kerkhof plaatsvonden blijkt dat hier omstreeks het jaar 900 reeds een begraafplaats is aangelegd. Uit de wijze van begraving kon worden
afgeleid dat deze vroege Terschellingers reeds gekerstend waren. De eerste blijvende bewoning
dateert dus waarschijnlijk van ergens rond de achtste eeuw. Er werden op het kerkhof ook sporen
gevonden van een omstreeks 850 gebouwde houten kapel van 6 x 5,80 meter. Brandresten wijzen
op een gewelddadige verwoesting.34
Zowel de taal35 als de namen van de dorpen36 op Terschelling wijzen erop dat de eerste bewoners
van Friese oorsprong waren. Ze zullen van de overkant zijn gekomen, uit Westergo, het deel van
Friesland westelijk van de toenmalige Middelzee.37
De oudste naam voor het eiland vinden we bij de Romein Plinius, die in de eerste eeuw na Chr.
een bezoek aan het waddengebied bracht. Hij noemt in zijn reisverslag onder andere de eilanden
Austeravia en Actania. De Duitse historicus Norden neemt aan dat met het eerste Ameland wordt
29 Schoorl. 731 - 732.
30 Knop. Schylgeralân. 50 - 51.
31 Zwaal. Terschellinger historie. 12.
32 Knottnerus. 40.
33 Knottnerus. 20.
34 Schoorl. 734.
35 Terschelling kent drie dialecten: Westers, Aasters en Meslâners. De eerste twee zijn van het Fries afgeleide dialecten, de derde een
Hollands, dat erg lijkt op het Stadsfries zoals dat bijvoorbeeld in Harlingen wordt gesproken. In de paragraaf Taal en traditie van dit
hoofdstuk wordt nader op de Terschellinger dialecten ingegaan.
36 De uitgang ‘um’ in Wolmearum, Formerum en Landerum is afkomstig uit het Oud-Fries en betekent ‘erf van’ of ‘heem van’.
37 Smit. Terschellinger Getij. 30 - 31.
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bedoeld en met het tweede Terschelling.38 Terschelling was in de dertiende eeuw beter bekend
als Wexalia en later als Woxalia en Wuxalia, alledrie Oud-Friese namen. Texel en Vlieland, die
destijds nog één eiland vormden, werden Texalia genoemd. Volgens Knop betekent de naam
Texalia zoveel als ‘eiland aan de rechterhand’ en Wexalia ‘eiland aan de linkerhand’, zodat in
de naamgeving zeilaanwijzingen zijn verwerkt voor zeevaarders die door de geul het Vlie landinwaarts voeren.39
Rond de vijftiende eeuw is sprake van diverse variaties op de naam ‘Schellinge’, zoals ‘Scelinghe’, ‘Schellinck’, ‘Schilinge’ en ‘Schylgeralân’. Het Oud-Friese ‘schel’, ‘schil’ of ‘skilinge’ betekent
‘strijd’ en ‘onenigheid’ en hangt samen met het Angelsaksische ‘skilian’: ‘verdelen’ of ‘scheiden’.
Schylgeralân wordt dan ‘land aan de scheiding’. Knop vindt het in het licht van de historie vervolgens begrijpelijk dat de oude aanduiding Wuxalia is verdwenen, want in 985 kwam al het land
bewesten het Vlie in handen van een Hollandse graaf, waardoor de Vliestroom de grens werd
tussen Holland en Friesland en Terschelling dus het ‘land aan de scheiding’.40
Andere auteurs, zoals Gerben Colmjon, willen niets van deze theorie weten. Volgens Colmjon is
de Friese naam van Terschelling, Skylge, afgeleid van het Friese ‘skylders’: lieden die ‘skyl’ oftewel schelpen verzamelen om er kalk van te branden. Skilinge of Skylgerlân zou volgens hem dan
ook niets anders betekenen dan ‘schelp-land’. Griend oftewel ‘Gryn’, bestuurlijk gezien lange
tijd met Terschelling verbonden, zou dan naar het eveneens ooit uit de Waddenzee gewonnen
grind heten.41
Schoorl houdt er een heel ander denkbeeld op na over het ontstaan van de naam Terschelling.
Volgens hem is die afgeleid van de getijgeul ‘Scylge’ of ‘Schelling’, die in vroeger tijden uit de
omgeving van Stryp westwaarts naar het Vlie stroomde.42
Hoe het ook zij: het tegenwoordige West-Terschelling lag in 985 precies op de grens tussen Holland en Friesland en vormde derhalve de scheiding tussen Hollands en Fries gebied. Dat stemt
overigens wel overeen met het feit dat de naam Schylge of Schellinge oorspronkelijk alleen voor
het dorp West-Terschelling werd gebruikt, en niet voor het gehele eiland. De bewoner van Oost-

Stryp (’t Behouden Huys)
38
39
40
41
42
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Norden. Die germanische Urgeschichte in Tacitus’ Germania. Leipzig, 1923. Geciteerd door Knop. 50.
Knop. 2 - 3.
Ibidem.
Colmjon. Hoe het oude Terschelling zich vernieuwde... 55.
Schoorl. 729.

Terschelling die circa 60 jaar geleden naar ‘West’ ging om daar kennissen of familie te bezoeken
ging toen nog steeds naar ‘Schylje’ op bezoek bij ‘Schyljers’: hijzelf was een ‘Aaster’ en geen
‘Schyljer’.43 Die gewoonte is door de grotere mobiliteit nu verdwenen.
Terschelling vormde ten tijde van de kolonisatie en de periode daar vlak na overigens nog niet
één, aaneengesloten eiland. De eerste bewoners woonden op aparte eilandjes: sommige delen
van Terschelling zullen zo laag zijn geweest dat er altijd water stond en zeker bij vloed zal het
landschap uit meerdere eilandjes opgebouwd zijn geweest. Dat Stryp zo’n eiland was blijkt al uit
de naam. Ooit heette Stryp ‘Suryp’, uit ‘Súd ryp’: zuidelijke oever.44 Dus moet er ook een noordelijke oever zijn geweest, die we in Midsland vinden. Ook het feit dat er zowel in Stryp als in het
nabij gelegen Midsland vrij grote kerken stonden wijst erop dat beide dorpen hoogstwaarschijnlijk op verschillende eilandjes hebben gelegen. Bovendien heet de hedendaagse weg tussen Stryp
en Midsland de Westerdam, hetgeen eveneens op de vroegere aanwezigheid van water duidt.45
Een aantal binnen een paar eeuwen plaats gehad hebbende vergrotingen van de Stryper kerk
wijzen er verder op dat de bevolking ter plekke zich snel moet hebben uitgebreid. Sneller dan uit
een natuurlijke groei valt te verklaren, zodat er mogelijk enige kolonisaties achter elkaar hebben
plaatsgevonden.46
Terschelling was lange tijd een ‘heerlijkheid’, onderdeel van het vermogen van grootgrondbezitters dat overdraagbaar en overerfbaar was en juridisch gesproken het zakelijk recht gaf op overheidsgezag. Op het eiland zelf herinneren twee landschappelijke artefacten aan de woonsteden
van zulke grootgrondbezitters of hun zaakwaarnemers: de Stinswier bij Oosterend en de Worf
bij Lies. Het betreft heuveltjes met een doorsnede van ongeveer 25 meter. Op beide plekken hebben stinzen gestaan, getuige het puin van bijzonder grote kloostermoppen dat ze bevatten. Bij
de Worf is bovendien een ringgracht geconstateerd van 18 meter breed en 1,60 meter diep. Het
eigenlijke bestuurscentrum zou echter in of in de buurt van Midsland hebben gelegen.47
De graven van Holland beschouwden zichzelf in de veertiende eeuw als de wettige heren over
Friesland, zo ook over Terschelling. In 1322 stelde graaf Willem III ene Clays Elfsone als richter
aan om uit zijn naam over Terschelling recht te spreken en alle andere rechten uit te oefenen
die Willem als graaf toekwamen. Als mederichter wordt genoemd Sjoerd Popma, die in 1330 de
kapel in Oosterend stichtte. In 1389 is sprake van Sjoerds broer, Folkert Popma, als richter over
Terschelling. In 1440 kreeg Poppe Sjoerds het bestuur over het eiland door Albrecht van Beieren
opgedragen. Drie jaar later is als zodanig sprake van Reijner Poppenzoon. Diens zoon Jarich
Popma was de laatste der Terschellinger Popma’s. Graaf Albrecht heeft het eiland verschillende
malen aan leenheren geschonken, doch die vielen allen in ongenade nog voor ze van ‘hun’ heerlijkheid gebruik konden maken. In 1417 kocht ridder Gerrit van Heemskerk het eiland van Jacoba
van Beieren. Ook hij viel in ongenade.
De laatste Hollandse heer over Terschelling, de Spaansgezinde Karel van Aremberg, wiens familie Terschelling in 1560 in bezit kreeg, verkocht het eiland in 1614 aan de Staten van Holland.
Die bemoeiden zich in intensieve mate met het eiland. Niet alleen lieten ze lodingen doen in
het Vlie en rapporten opstellen over de zeevaart, ook het eiland zelf had hun volledige aandacht.
Dat gebeurde niet alleen uit bestuurlijk oogpunt. Een aantal uitvoerige rapporten uit het begin
van de zeventiende eeuw over onder meer de duinen en de buitendijkse gronden getuigt van
een grote, vooral economisch gerichte aandacht. Ook in latere periodes zijn in opdracht van de
43
44
45
46
47

Knop, Gerrit. 3
Tegenwoordige bewoners spreken ook wel van ‘Seeryp’. Wijlen de heer P. Smit, Stryp. Mondelinge mededeling, september 2001.
Smit. 33.
Ibidem. 36.
Knop. 66.
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Staten van Holland tal van commissies, loodsen, landmeters, ingenieurs en kaarttekenaars op
het eiland actief geweest.48
De bevolking van Terschelling heeft tot het eind van de achttiende eeuw in regelgeving en bestuur steeds een grote mate van zelfstandigheid gekend. Men koos zijn eigen bestuurders, uiteraard met instemming van de heer van het eiland. In de Middeleeuwen was het bestuur van West
en Oost nog gescheiden, maar de wetten en keuren van beide delen stemden echter wel vaak
overeen. De verschillen werden met name veroorzaakt door het maritieme karakter van West
en het agrarische van Oost. De Franse tijd maakte een eind aan dit systeem van bestuur. In 1805
werden de beide colleges van justitie ontslagen en deed ook op Terschelling het ‘gemeene recht’
zijn intrede.49
In de Franse tijd behoorde Terschelling van 1806 tot 1814 weer bij Friesland. Na deze periode
werd het eiland toegewezen aan de provincie Noord-Holland. In 1942 voegden de Duitse bezetters zowel Terschelling als Vlieland bij de provincie Friesland, een situatie die tot op de huidige
dag voortbestaat.50 Na de Duitse bezetting nam de Terschellinger gemeenteraad met algemene
stemmen een motie aan waarin de regering werd verzocht het eiland weer bij Noord-Holland te
voegen. Maar die oordeelde dat het eiland bij Friesland behoorde te blijven, tot verontwaardiging
van de bevolking die zich toen blijkbaar meer ‘Hollands’ dan Fries voelde.
Ten gevolge van zijn strategische ligging raakte Terschelling nogal eens verwikkeld in en betrokken bij allerlei krijgshandelingen. Zo stichtten invallers in de jaren 1374, 1396 en 1499 brand in
de dorpen. In 1569 werd het eiland overvallen door de watergeuzen, die er tot 1576 een basis hadden. Het meest bekende feit uit de geschiedenis van Terschelling is natuurlijk de grote brand van
1666, waarbij de Britten 168 op de ree liggende koopvaarders in brand staken en vervolgens WestTerschelling in vlammen lieten opgaan. Het dorp moest helemaal worden herbouwd. Slechts de
vuurtoren Brandaris bleef gespaard.51

Middelen van bestaan

De maritieme sector is op Terschelling vele eeuwen lang van groot belang geweest. In deze paragraaf wordt daar nader op ingegaan. Voor deze studie is natuurlijk vooral de periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog van betekenis. Vanaf 1850 tot 1933 was de maritieme sector
op Terschelling de voornaamste bron van werkgelegenheid. In de periode 1890 - 1910 verdiende
zelfs meer dan de helft van de beroepsbevolking zijn inkomen op zee. In de periode vlak voor
de Tweede Wereldoorlog nam de werkgelegenheid in deze sector sterk af. Enerzijds werd dat
veroorzaakt door de toen heersende economische crisis, anderzijds doordat veel zeemansgezinnen in die periode het eiland verlieten om zich in het westen van het land te vestigen, meestal
in de vestigingsplaatsen van de rederijen waarbij men voer. De agrarische sector heeft van 1850
tot 1890 aan rond dertig procent van de beroepsbevolking werk geboden. In de periode 1890
- 1910 trad hierin een daling met circa tien procent op, waarschijnlijk doordat toen veel Terschellinger mannen besloten hun geluk te beproeven op Nederlandse en Duitse loggers, waarmee
de haringvisserij werd beoefend. In de dienstensector is vanaf 1933 een sterke toename van de
werkgelegenheid merkbaar. Deze stijging werd veroorzaakt door de groeiende recreatie op het
eiland, waarbij de openstelling van de Afsluitdijk in 1934 een grote rol heeft gespeeld (zie ook
het hoofdstuk Wederopbouw in deel 3). In Tabel 1 zijn die gegevens in beeld gebracht. In deze
paragraaf wordt nader ingegaan op de verschillende middelen van bestaan op Terschelling.
48
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Tabel 1
Ontwikkeling beroepsstructuur Terschelling van 1850 tot 1939*
Periode
1850 - 1860
1860 - 1880
1880 - 1890
1890 - 1910
1910 - 1933
1933 - 1939

      M
233 47,94
326 49,32
363 49,32
682 50,22
467 35,25
238 24,24

      A
141 29,01	
224 33,89
225 30,57
289 21,28
424 32,00
335 34,11

       D
99 20,17	
101 15,28
139 18,89
362 26,66
420 31,70
394 40,12

     O
14 2,88
10 1,51	
9 1,22
25 1,84
14 1,06
15 1,53

  BB
486
661
736
1358
1325
982

       B
2551 - 2937
2937 - 3488
3488 - 3787
3787 - 3978
3978 - 3289
3289 - 3289

*De cijfers in de voorste rijen geven de aantallen concrete beroepsuitoefenaren aan, de cursieve cijfers in de
tweede rijen de percentages van de totale beroepsbevolking

Bronnen: de aantallen beroepsuitoefenaren zijn afkomstig uit de boeken over de betreffende
perioden van het Bevolkingsregister. De cijfers in kolom B zijn gebaseerd op een overzicht dat
werd verstrekt door de afdeling Voorlichting van de gemeente, met uitzondering van de periodes
1850 - 1860 en 1860 - 1880 die gebaseerd zijn op de cijfers van de volkstellingen afgesloten op 31
december 1849, 31 december 1859 en 31 december 1879, genoemd op www.volkstellingen.nl.
M = Maritieme beroepen
A = Agrarische beroepen
D = Dienstverlenende sector
O = Overheid en bestuur
BB = Totale beroepsbevolking
B = Totale bevolking

Scheepvaart

In feite zijn de huidige waddeneilanden ontstaan door een intensieve wisselwerking tussen natuurkrachten en de activiteiten die de mens ontplooide. De laatste maakte daarbij gebruik van
de mogelijkheden die de processen van kustafslag en sedimentatie boden. Stuivende duinen
werden vastgelegd door ze te beplanten en daar waar duinvorming moest plaatsvinden werden
stuifdijken gebouwd.52 Maar, zoals we hebben gezien, het was allereerst de zee die het woongebied van de bevolking modelleerde.
De landbouw kreeg vanouds speciale exploitatievormen op de waddeneilanden, die gekenmerkt
worden door een veelzijdig assortiment aan grondsoorten (zand, zeeklei, veen) met wisselende
hoogten en grondwaterstanden. De voedselrijke Waddenzee bood natuurlijk een welkome aanvulling op het agrarisch menu. Gevist is er dan ook altijd in het gebied.53 Ook werden oesters,
mosselen, alikruiken (kreukels) en tal van andere schelpdieren verzameld. Daarnaast leverde de
jacht in duingebieden (konijnen, vogels) en op wadplaten (zeehonden, vogels) het nodige op, net
als het verzamelen van eieren van allerlei soorten zee- en weidevogels.
Een aanvullend middel van bestaan werd in vroegere tijden gevormd door de strandrijderij ofte52 Haartsen en Van Marrewijk. 104.
53 Nog tot 1988 werd er door archeologen vanuit gegaan dat tijdens de vroege geschiedenis niet werd gevist in het waddengebied. Een
uiterst merkwaardige hypothese voor een zo waterrijke omgeving. Er was dan ook sprake van een vertekend beeld, zo bleek in 1992 tijdens de opgraving op de Tjitsma-terp bij Wijnaldum. Daar werd gebruik gemaakt van een zeef met een maaswijdte van vier millimeter,
fijner dan bij eerdere opgravingen werd gehanteerd. Het resultaat: emmers vol botjes en andere visresten. Besteman et al. 56.
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wel het jutten, op Terschelling ‘gúzjen’ genoemd. Op de dicht langs de kust lopende, drukbevaren scheepsroutes vergingen bij storm vaak schepen of die verloren er hun lading. Deze activiteit
zal in het begin van de kolonisatie van Terschelling nog niet veel hebben opgeleverd, simpelweg
omdat er toen nog nauwelijks sprake was van scheepvaart. Maar in de Vroege Middeleeuwen was
de scheepvaart langs het eiland al vrij intensief vanwege de handel en het daarmee samenhangende drukke verkeer tussen de grote havensteden in West-, Noord- en Oost-Europa. Jutten is van
alle tijden. Tegenwoordig gaat het alleen nog maar om ‘de sport’. De laatste maal dat op Terschelling op grote schaal ‘gúzjen’ plaatsvond was in het weekend van 18 en 19 januari 2006, toen het
containerschip ‘P & O Mondriaan’ op de Noordzee 58 containers verloor, waarvan er twaalf op
het strand van Terschelling aanspoelden. De eilander bevolking rukte massaal uit om de inhoud,
meest sportschoenen en speelgoed, ‘veilig’ te stellen.54
Het laat zich raden dat de vroege Terschellingers zelf snel vertrouwd raakten met de zee ten
gevolge van, onder meer, hun visserij-activiteiten. Ze zullen dan ook specifieke ervaring hebben
gehad met de navigatie in zowel het verraderlijke waddengebied met zijn vele prielen, geulen,
platen en ondieptes als op de Noordzee. Het is dan ook geen wonder dat reeds in de Vroege Middeleeuwen tal van Terschellingers aanmonsterden op de internationale handelsvaart. Op het
eiland zelf was daartoe weinig emplooi, want na een bloeiperiode tijdens de Middeleeuwen ontwikkelden eigen rederijen zich slechts in beperkte mate en ook maar tijdelijk. Geen wonder, met
deze ligging aan de periferie van het land, waarbij natuurlijk ook het ontbreken van eigen, goede
havens in het scheepvaart-onvriendelijke waddenmilieu een rol speelde. De meeste eilanden,
ook Terschelling, beschikten wel over kleine, maar moeilijk te bereiken havens, die faciliteiten
boden voor beloodsing, betonning en proviandering. Maar deze havens zullen niet veel meer zijn
geweest dan plaatsen om simpelweg aan te leggen.
Toch heeft Terschelling wat de scheepvaart betreft wel een bloeitijd gekend, namelijk tijdens de
Hanze, waarin van de twaalfde tot de zeventiende eeuw vanuit ons land, met name uit de IJsselvallei met als Hanzesteden onder meer Deventer en Kampen, handel werd gedreven met steden
in Noord-Duitsland, Zuid-Scandinavië, de Baltische gebieden, Rusland, Vlaanderen en ZuidoostEngeland. De handelsproducten bestonden voornamelijk uit huiden, was, granen, zout, haring,
laken en bier. Het belangrijkste handelsartikel was graan, waarvan de binnenlandse productie
destijds niet groot genoeg was om in de eigen behoefte te kunnen voorzien (hoewel tot de zestiende eeuw een groter aandeel dan ooit door inlandse teelt kon worden gedekt). Graan werd
met name uit de Oostzeelanden gehaald en vervoerd naar landen die daar behoefte aan hadden.
Producten uit die landen (zoals zout, wijn en kurk) werden mee teruggenomen naar de landen
waar graan vandaan werd gehaald.55 Er vond een levendige handel plaats in overschotten. De
kooplieden verscheepten graag naar gebieden waar de graanprijs hoger was dan elders, zoals de
stedelijke omgevingen van Vlaanderen en Holland.
In de registers van de biertol te Amsterdam wordt een aantal Terschellinger schippers genoemd
die tijdens de Hanze bier uit Hamburg aanvoerden. Rond 1400 blijkt het Terschellinger aandeel
in de biervaart in rangorde tweede te zijn na lijstaanvoerder Hindeloopen.56 Elf Terschellinger
schippers maakten toen samen 32 reizen van Hamburg naar Amsterdam met als lading bier.
Daarnaast werden ook andere producten meegenomen, zoals hout, spek, vlas, haring, noten,
‘smeer’ (dierlijk vet), huiden en ijzer.57 Onderweg werd echter ook wel eens een gedeelte van de
lading bier naar de thuishaven gebracht, of de Terschellinger schepen namen het vanaf Amster54
55
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dam daar mee naartoe. Zo werd in 1365 zeventig ton bier op Terschelling gelost.58
Ook in de registers van de Sonttol zijn gegevens te vinden over Terschellinger schippers die daar
gedurende de Hanze vanaf de vijftiende tot de zeventiende eeuw met hun schip passeerden.59 In
1497 waren dat er 36, een aantal dat steeg tot 2.858 over de periode 1641 - 1650 op een totaal van
21.393 Nederlandse schepen in dat tijdvak. In 1497 nam Terschelling de derde plaats in onder
de thuishavens van Nederlandse schepen die de Sont passeerden. Tussen 1620 en 1650 prijkte
Terschelling als zodanig zelfs op de eerste plaats.60 De schepen die door de Sont voeren werden
‘ommelanders’ genoemd.
De nationaliteit van een schip moest in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw blijken uit
een door de burgemeesters afgegeven zeebrief. In de periode 1705 - 1787 haalden 460 Terschellinger schippers die bij het Amsterdamse stadhuis. Tussen 1744 en 1749 hebben de burgemeesters van Oost-Terschelling, die in Midsland zetelden, 25 zeebrieven afgegeven, de meeste aan
walvisvaarders. Op plaatsen waar tol werd geheven, zoals de Sonttol, moest de zeebrief worden
getoond.61
In de bloeitijd van de Hanze lag het kapitaal van de handelsvloot nog verspreid langs de kusten.
Terschelling had toen nog eigen koopvaardijschepen die meetelden in het handelsverkeer van
die dagen en, al waren ze maar klein, tot de grote schepen van hun tijd kunnen worden gerekend.
Er werd gevaren met scheepstypes als galjoot, kof, kleine brik en zeetjalk.62 Maar toen vanaf de
zestiende eeuw de grote handel zich in Amsterdam begon te concentreren, is het Terschellinger
kapitaal ook die weg gegaan.63 Van een intensieve Terschellinger handelsvaart is na de bloeiperiode tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw niet langer sprake. Veel van de Terschellinger
scheepvaartgeschiedenis is dan ook in de Amsterdamse archieven terug te vinden.64
Niet onbelangrijk voor Terschelling was een nabij gelegen zeilrede in het Vlie, de Vlierede, waar
de schepen tegen storm konden schuilen of op gunstige wind wachten. Hier werden onder andere de konvooien gevormd voor de Oost- en de Straatvaart (ter walvisvaart op Straat Davis bij
Groenland). De aanwezigheid van de Vlierede zo dicht bij het eiland leidde ertoe dat veel ambachtslieden, zeelieden en loodsen van elders zich in West-Terschelling vestigden. Het dorp OostVlieland op Vlieland, aan de andere kant van de Vlierede gelegen, maakte een soortgelijke ontwikkeling door.65 Op een nog dichter bij Terschelling gelegen rede, het Maklijk Oudt, een baai 2 à
3 kilometer ten noorden van het toenmalige ‘Westeynd’ (het huidige West-Terschelling), wierpen
de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) regelmatig hun ankers uit, evenals
die van de vaderlandse oorlogsvloot. Dit leidde ertoe dat zowel de VOC als de Admiraliteit ‘op het
Westeynd’ hun magazijnen hadden.66 In het dynamische waddenmilieu konden verplaatsingen
van geulen en banken de functie van zeilrede echter weer in korte tijd teniet doen. Zo verzandde
het Maklijk Oudt in de loop van de achttiende eeuw, waardoor het als rede onbruikbaar werd.67

58 Knop. 183.
59 De Sont is de zee-engte tussen Denemarken en Zweden en verbindt de Noordzee via het Kattegat met de Oostzee. Van elk passerend
schip hief Denemarken tol. Het ontvangen tolgeld, naam en plaats van herkomst van de schipper, haven van bestemming, lading, enz.
werden in de registers van de Sonttol geregistreerd. Denemarken hief de tol al in de vijftiende eeuw, hetgeen enkele malen tot oorlog
leidde. Op de Conferentie van Kopenhagen in 1857 werd besloten de tol af te schaffen, waarvoor Denemarken een financiële vergoeding
ontving.
60 Knop. 184.
61 www.schylge.com/geschiedenis.
62 Boot. Schepen, schelpen, Schuitegat. 16.
63 Smit. 137.
64 Zwaal. 92.
65 Postma. 9.
66 Knop. 188.
67 Zwaal. 29.
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In de maritieme geschiedenis van Terschelling springt de naam van de hier - vermoedelijk - geboren Willem Barentsz er natuurlijk
uit. Barentsz is vooral bekend - en beroemd
- geworden vanwege de Nederlandse expedities naar en de overwintering op Nova Zembla in de jaren 1594 - 1597. Doel van de drie
expedities was, naar een noordoostelijke
doorvaart te zoeken teneinde via het hoge
noorden Indië te kunnen bereiken. Omdat
Portugal de route om Afrika naar Indië nog
beheerste, wilden de Hollandse zeevaarders
een eigen toegangsweg. Deze route was ten
tijde van Barentsz’ laatste expeditie bekend
tot aan Nova Zembla (tegenwoordig Russisch
grondgebied: Novaja Semlja, twee grote
langerekte eilanden, gescheiden door een
smalle zeestraat, gelegen in de Noordelijke
IJszee). Verder was nog niemand gekomen.
De enig overgeleverde afbeelding van Willem Barentsz
Barentsz, die aan de eerste en tweede expeditie deelnam in de hoedanigheid van schipper en de algehele leiding had over de derde in 1596, keerde niet terug van die laatste reis. Tijdens de terugtocht stierf hij op 20 juni 1597. Bijzonderheden van deze ontdekkingsreis danken
we aan het verslag van één van zijn tochtgenoten, Gerrit de Veer (ca. 1570 - na 1598).68 Door het
bekende gedicht van Hendrik Tollens werd deze zeer tot de verbeelding sprekende expeditie
met de overwintering op Nova Zembla in de negentiende eeuw gemeengoed van het hele Nederlandse volk.69
Het initiatief tot de expedities werd genomen door de Zeeuwse koopman Balthasar de Moucheron (1552 - na 1609). Toen men in Amsterdam van het plan hoorde werd op aandrang van de invloedrijke cartograaf en geograaf ds. Petrus Plancius besloten aan de tocht mee te doen. Willem
Barentsz kreeg de leiding over twee Amsterdamse schepen en Cornelis Nay over de hele vloot.
Op 4 juni 1594 vertrok men, maar met verschillende opdrachten. Nay zou tussen de zuidpunt
van Nova Zembla en het Russische vasteland door varen (door de zogeheten Karische Poort) om
de Karische Zee (ten oosten van Nova Zembla) te onderzoeken. Plancius en Barentsz vermoedden
echter dat de Karische Zee een binnenzee was en Nova Zembla een deel van het Russische vasteland. Daarom zou Barentsz de route om de noordpunt van Nova Zembla proberen.
Plancius had zelfs het idee dat er een nog betere weg was, namelijk zo dicht mogelijk onder de
noordpool langs, misschien zelfs er overheen. Hij dacht dat daar ’s zomers meer open water zou
zijn dan bij het vasteland, waar het ijs door het landklimaat langer intact zou blijven. Op deze
eerste tocht kwam Barentsz tot vlakbij de noordpunt van Nova Zembla toen het ijs hem dwong
terug te keren, terwijl Nay onder Nova Zembla door de Karische Zee bereikte, die ijsvrij bleek te
zijn. Vol optimisme keerde de vloot naar Holland terug.
Het jaar daarop, in 1595, vertrok een vloot van zeven schepen met de opdracht door de Karische
68 Gerrit de Veer. Waerachtighe Beschrijvinghe van drie seylagiën ter werelt noyt soo vreemt ghehoort. Amsterdam, 1598. Onder de titel Om de
Noord verscheen in 1996 een hertaling in modern Nederlands (met inleiding en annotaties) van de hand van Vibeke Roeper en Diederick
Wildeman.
69 Henricus Franciscus Tollens. Taferelen van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Amsterdam, 1819.
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Poort naar China te varen. Nay had weer het opperbevel, Barentsz de leiding over de twee Amsterdamse schepen in de vloot. Ditmaal bevond zich ook de jonge Gerrit de Veer aan boord, die eveneens de derde tocht zou meemaken waarover hij zijn beroemde boek zou schrijven. Maar op deze
tweede tocht bleek men te laat te zijn vertrokken, want de Karische Poort was al dichtgevroren.
Door geldgebrek gaf De Moucheron zijn plannen voorlopig op, maar in 1596 konden in Amsterdam toch twee schepen worden uitgerust voor een derde tocht, dankzij een door deze stad
uitgeloofde premie van 25.000 gulden. Ditmaal had Barentsz de algehele en wetenschappelijke
leiding met onder zich de schippers Jacob van Heemskerck (1576 - 1607) en Jan Cornelisz de Rijp
(ca. 1570 - 1613 of later). De reisinstructie was ook deze maal weer opgesteld door Plancius. De
opdracht was om bij de Noordkaap (de noordpunt van Noorwegen) niet oostwaarts naar Nova
Zembla te koersen, maar noordelijk aan te houden en de route langs de noordpool te proberen.
Op deze tocht werden Bereneiland en Spitsbergen ontdekt. De twee schepen verkenden de kust
van Spitsbergen tot 80 graden noorderbreedte, waar het ijs hen dwong terug te keren. Het feit
dat er gras groeide op Spitsbergen, hoewel het noordelijker lag dan Nova Zembla, leek de theorie
van Plancius te bevestigen. Pas later werd de werkelijke verklaring daarvan gevonden: de warme
Golfstroom, die wel langs Spitsbergen maar niet langs Nova Zembla stroomt.
Hoe overtuigd Willem Barentsz van zijn gelijk was, bleek nu: bij het Bereneiland teruggekeerd,
besloot hij weer de route om Nova Zembla te proberen. De Rijp, die zich aan zijn opdracht bleef
houden, voer in noordelijke richting af, terwijl Barentsz en Van Heemskerck op Nova Zembla
aankoersten. Op 17 juli kregen ze de westkust van het eiland in zicht. Vol goede moed voer men
om Nova Zembla heen om langs de oostkust weer naar het zuiden te zakken. Tot op 25 augustus
in de positie van ongeveer 76 graden noorderbreedte het schip in het ijs bekneld raakte. Het roer
brak af en de voorsteven werd door het ijs enkele meters omhoog geduwd. Uit voorzorg werden
de meegevoerde twee kleine boten aan land getrokken.
Omdat het schip hopeloos vastzat en zelfs verloren dreigde te gaan, besloten Barentsz en Van
Heemskerck op de vastewal een huis te bouwen om in te overwinteren. Van drijfhout en gedeelten van het schip werd in september en oktober ’t Behouden Huys gebouwd. In deze ruimte, met een
oppervlakte van slechts 60 vierkante meter waarin bovendien nog de levensmiddelen, koopwaar
en brandstof lagen opgeslagen, zouden de 17 mannen tot in juni 1597 verblijven. Op 4 november
brak de poolnacht aan. Tot het moment waarop de zon weer verscheen op 8 februari, leefden de
mannen bij het licht van een lamp die op berenvet brandde. Buiten werden bij maanlicht vallen
opgezet om poolvossen te vangen. Intussen raakte het huis ondergesneeuwd en liepen de vossen
en beren over het dak. De kou was zo hevig dat de klok bevroor. Twee mannen stierven.
Omdat ze niet verwachtten dat het schip nog uit het ijs los zou komen, besloten Van Heemskerck
en de ziek geworden Barentsz eind mei de schuit en de bok (een soort platte schuit) voor de terugtocht te gebruiken. Pas op 13 juni kon men vertrekken. Voor vertrek schreef Barentsz nog het
‘cedelken’, het verslag van de overwintering, dat hij in ’t Behouden Huys achterliet. Tijdens de
barre terugtocht stierf Willem Barentsz op 20 juni. Voordat het Russische schiereiland Kola na
een tocht van 2.500 kilometer kon worden bereikt stierven nog eens twee man. Op Kola troffen
de twaalf overlevenden De Rijp aan, die hen mee terug nam naar Holland.70
Willem Barentsz werd waarschijnlijk circa 1550 op Terschelling geboren en vertrok al op jeugdige leeftijd naar Amsterdam, zo wordt algemeen aangenomen.71 Behalve als een kundig zee70 Veldkamp en Van Leunen. Op zoek naar de Noordoost passage. 59 - 82.
71 Helemaal zeker is dat niet. De enige historische bron waarin een relatie tussen Barentsz en Terschelling wordt gelegd is een passage
in een geschrift van Jan Huygen van Linschoten, die de poolreizen van 1594 en 1595 meemaakte. Van Linschoten duidt Barentsz aan als
‘Willem Barentsz van der Schelling, borger t’ Amsterdam’. Men kan zich afvragen of er inderdaad staat ’Willem Barentsz is geboren op Terschelling
en vestigde zich op volwassen leeftijd in Amsterdam’. ‘Der Schelling’ was in die tijd de gebruikelijke naam voor Terschelling, maar ‘van der
Schelling’ kan ook worden gelezen als familienaam. Wildeman. ‘Wie was Willem Barentsz?’ 127.
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man liet hij ook van zich spreken als cartograaf. Barentsz was door zijn aanleg, doorzettingsvermogen en grote kundigheden in staat de zeelieden van zijn tijd zeer betrouwbare zeekaarten,
zeilaanwijzingen en declinatietafels te verschaffen. In 1594 verscheen van zijn hand Een nieuwe
beschrijvinghe ende Caertboeck van de Midlantsche zee, een bijzonder verdienstelijk boek met
vele kaarten en beschrijvingen van kusten, reden, havens, kapen, enzovoorts in de Middellandse
Zee. In 1596 verschenen in de Nieuwe Spieghel der Zeevaerdt een kaart van de noordkust van
Noorwegen en één van de zuid- en oostkust van Ierland, beide getekend door Willem Barentsz.
Postuum verscheen in 1598 zijn beroemde poolkaart. Daarop geeft hij de route aan welke de
schepen in 1596 voeren bij hun mislukte poging om ‘om de noord’ naar China en Indië te varen.72 Als cartograaf werkte Barentsz veel samen met Plancius.73
In 1871 werd de ruïne van ’t Behouden Huys op Nova Zembla teruggevonden door de Noor Carlsen. De restanten bevinden zich nu in het Rijksmuseum te Amsterdam, evenals het ‘cedelken’,
Barentsz’ verslag van de overwintering, dat in 1876 door de Engelsman Gardiner op Nova Zembla
werd aangetroffen. Naar Barentsz werd de Barentszzee genoemd, tussen Spitsbergen en Nova
Zembla. Ook de Terschellinger zeevaartschool kreeg zijn naam. In mei 1996 werd bij zijn verondersteld geboortedorp Formerum een monumentje voor Willem Barentsz opgericht. Gemeentemuseum ’t Behouden Huys dankt haar naam aan de overwintering.
Niet zonder betekenis is ook Cornelis Douwes (Terschelling, 1712 - Amsterdam, 1773). Douwes
was de zoon van een Terschellinger kofschipper en maakte als kind bij zijn vader aan boord al
reizen naar Bremen. Op 16-jarige leeftijd begon Douwes een studie op één der kleine zeevaartschooltjes die Amsterdam rijk was. In 1731, dus reeds op 19-jarige leeftijd, maakte hij naam als
leraar zee- en wiskunde. In 1747 werd hij aangesteld als leraar van officieren en stuurlieden van
de Verenigde Oostindische Compagnie. Cornelis Douwes ontdekte onder andere een praktische
en betrouwbare cijfermethode voor de breedtebepaling buiten de middag. Deze berekening is tot
1940 in gebruik gebleven op schepen die op astronomische plaatsbepaling waren aangewezen.
Voorheen was het uitsluitend mogelijk om uit een zonmiddaghoogte de breedte van de plaats
van het schip te berekenen.74
Toen in 1918 op Terschelling het nieuwe gebouw van de Zeevaartschool werd geopend plaatste
men ter weerszijden van de ingang sokkels. Op dat aan de rechterkant werd een bronzen borstbeeld van Willem Barentsz geplaatst. De linkersokkel bleef echter leeg, want van Cornelis Douwes zijn geen afbeeldingen overgeleverd...75
Terschellinger zeevarenden kon men vroeger overal op de vloot aantreffen. Behalve op de kofschepen en schoeners van de Sontvaart waren ze ook te vinden op de Middellandse Zeevaart.
Talloze Terschellinger zeelieden hebben in de zeventiende eeuw aangemonsterd op de barken,
galjoten en fregatten van VOC en Admiraliteit. Ook gedurende de laatste jaren van de achttiende
en de eerste helft van de negentiende eeuw bevatten de Amsterdamse monsterrollen lange rijen
met de namen van Terschellinger zeelieden. Opvallend daarbij is het grote aantal koks en het
vrijwel ontbreken van timmerlieden.76 Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw, toen de
72 De Feyfer. Het licht der zeevaart. 12 - 13.
73 Pas in 2002 heeft het Franse jacht ‘Vagabond’ als eerste zeilschip ooit zonder te overwinteren via de Noordoostpassage de Grote
Oceaan bereikt. In één seizoen zeilde de ‘Vagabond’ benoorden langs Siberië naar de Grote Oceaan, destijds ook het doel van Willem Barentsz. Vertrokken werd vanuit Moermansk voor de 3.770 mijl lange tocht via Beringstraat en Beringzee naar de havenplaats Providenyia
in Siberië. Daar werd de passage administratief afgerond en vastgelegd dat de ‘Vagabond’ het eerste zeilschip was dat deze route zonder
winterstop heeft gevaren.
74 De Feyfer. 17.
75 Ibidem. 24.
76 Zwaal. 94.
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zeevaartschool op Terschelling goed opgeleide stuurlieden en scheepswerktuigkundigen begon
af te leveren, zou het aantal van het eiland afkomstige officieren op de vloot sterk toenemen.
Tijdens de Franse overheersing (van 1806 tot 1813) ging het slecht met de scheepvaart onder
Nederlandse vlag. Deze periode was voor de maritieme en op het maritieme bedrijf gerichte
sectoren van de Nederlandse economie zonder meer catastrofaal. De grote handelsvaart kwam
als gevolg van het door Napoleon strikt doorgevoerde Continentaal Stelsel en de daar door Engeland tegen ingestelde blokkade vrijwel geheel tot stilstand. Het Continentaal Stelsel betrof
een complex economische maatregelen met als doel de handel van Engeland te vernietigen. Zo
was import van Engelse producten op het Europese continent streng verboden. Achterliggende
gedachte van Napoleon was dat Engeland door de maatregelen in financiële problemen zou komen en zijn leger niet langer zou kunnen financieren. Het plan pakte echter anders uit. Behalve
een tegenblokkade, begon Engeland als reactie ook een uitgebreide smokkelhandel op Europa
en zochten de Engelse kooplieden naar afzetgebieden in andere werelddelen. De economische
gevolgen voor Engeland bleven beperkt aangezien dit land met zijn superieure marine de zeeën
beheerste. De door Napoleon ingestelde maatregelen werkten zo averechts. Verschillende landen
liepen er grote economische schade door op waardoor het verzet tegen Frankrijk sterk werd
gestimuleerd. Het plan bracht uiteindelijk geen veranderingen in de machtsverhoudingen in
Europa.
Behalve de koopvaardij ging in Nederland ook de scheepsbouw door deze ontwikkelingen sterk
achteruit.77 In het hele land maakten de zeegewesten een moeilijke tijd door. Het aantal bedeelden steeg overal verontrustend, alleen al in Amsterdam bedroeg dit naar schatting 60.000 personen. Niet alleen daar, maar in talloze steden zagen publieke armbesturen, diaconieën, weeshuizen en andere sociale vangnetten de bodem van hun kassen in zicht komen, reden waarom men
de centrale overheid, vaak echter vergeefs, om hulp moest vragen.78
Dit alles bracht ook de samenleving op Terschelling een gevoelige klap toe, want de zeelieden
van het eiland konden slechts met zeer veel moeite of zelfs helemaal niet meer een schip vinden
om op aan te monsteren. De scheepvaart zou na de Franse tijd niet meer in de achttiende-eeuwse
vorm terugkeren. Daar kwam bij dat de walvisvaart (zie ook de desbetreffende paragraaf) was
verdwenen en dat de Oostzeevaart door gewijzigde handelsstromen in andere handen was gekomen.
Kortom: het maritieme beroep bood in het begin van de negentiende eeuw minder mogelijkheden voor de mannelijke beroepsbevolking van Terschelling dan voorheen. Toch bleef men uiteraard naar werk zoeken, maar dat was slechts nog mogelijk op de ‘lange torn’: reizen die zeer
lang duurden. Omdat niet iedereen terecht kon in de veeteelt of akkerbouw op het eiland, werd
uitgekeken naar andere maritieme mogelijkheden. Sommige zeelieden kwamen zo in de visserij
terecht, anderen staken hun geld in een beurtschip. Pas na 1815, toen de koopvaardij weer voorzichtig opleefde, ontstond er voor de Terschellinger zeelieden weer enig toekomstperspectief.79
In de loop van de negentiende eeuw nam het aantal op Terschelling woonachtige zeelieden dan
ook geleidelijk weer toe.
Na de oprichting van de zeevaartschool in 1875 leverde het eiland in toenemende mate goed
opgeleide officieren af die hun weg naar de vloot met succes wisten te vinden. De zeemansgezinnen bleven in vroeger eeuwen meestal op het eiland wonen. Tussen de reizen door streek de
zeeman tijdens verlof bij vrouw en kinderen op Terschelling neer. Daar zaten lange tussenpozen
in, want de reizen die per zeilschip werden gemaakt duurden niet zelden een jaar of langer. Ook
77 Bosscher. Zeegeschiedenis van de lage landen. 71.
78 De Wit. De Noordelijke Nederlanden in de Bataafse en de Franse Tijd 1795 - 1813. 186.
79 Boot. 49.
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de perioden tussen twee reizen waren naar verhouding lang, want er was geruime tijd nodig om
het schip weer voor de volgende langdurige reis uit te rusten. Maar toen vanaf het eind van de negentiende eeuw de zeilschepen werden verdrongen door de veel snellere stoomschepen, werden
de reizen en daarmee ook de verloven aanmerkelijk korter. Het feit dat de grote havens steeds
beter werden geoutilleerd, droeg daar eveneens aan bij. Het gevolg was dat menig zeemansgezin
van het eiland vertrok om zich te vestigen in of bij de plaats waar zich de rederij bevond die zijn
kostwinner werk bood. De reis naar en van Amsterdam of Rotterdam werd in verhouding tot de
duur van het verlof immers te lang om er nog ten volle van te kunnen genieten, dit nog even afgezien van de reiskosten. Vandaar dat op Terschelling maar ook op de andere waddeneilanden en
in noordelijke kustplaatsen als Harlingen het in de zeevaart werkzame deel van de bevolking aan
het begin van de twintigste eeuw geleidelijk afnam. Niet omdat men de zee de rug toekeerde,
maar simpelweg omdat de zeemansgezinnen om praktische redenen naar elders vertrokken.80
De Eerste Wereldoorlog had niet direct nadelige gevolgen voor de behoefte aan zeelieden. Nederlandse reders hielden hun schepen in de vaart, temeer omdat de vrachtprijzen door de vernietiging van vele duizenden tonnen scheepsruimte tot ongekende hoogten stegen. Hoewel de Duitsers een onbeperkte onderzeebootoorlog voeren, ging de vaart ‘gewoon’ door. Toen de Verenigde
Staten zich in 1917 in de oorlog mengden ontstond een nog groter wordende vervoersbehoefte.
Tal van Nederlandse schepen werden door de regering in beslag genomen om de aanvoer van
de eerste levensbehoeften veilig te stellen. In totaal gingen in deze periode 124 Nederlandse
zeeschepen door oorlogsgeweld verloren, alsmede 26 vissersvaartuigen. Dit kostte aan 454 Nederlandse zeelieden en vissers het leven.81 Daartoe behoorden geen mensen afkomstig van Terschelling. In 1914 kwamen weliswaar twee inwoners van Terschelling op zee om, in 1915 vijf en
in 1916 eveneens twee, maar zij waren allen slachtoffer van scheepsongevallen waarbij geen
oorlogsgeweld aan de orde was.82
De in 1928 ingezette economische wereldcrisis had ernstige gevolgen voor de scheepvaart, zo ook
voor de Nederlandse vloot. Beschouwen we de vraag naar scheepsruimte als een afspiegeling van
het wereldhandelsvolume, de scheepvaart vormt immers een schakel tussen de overzeese goederenmarkten, dan zien we daarin tot 1920 een rustige ontwikkeling. Vanaf dat jaar traden echter
grote schommelingen op. Zo vond vanaf 1921 een sterke stijging plaats met een maximum in
1929. Daarna trad een scherpe daling op die de sinds 1920 geboekte vooruitgang tot op 32 procent daarvan reduceerde. Na 1929 begon weer een langzame stijging, die na 1936 in snel tempo
toenam. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zette opnieuw een daling in, die
het praeludium zou worden op de ontwrichting van de internationale handel tijdens de oorlog.
Analoog aan de vraag naar scheepsruimte trad in het overzeese vervoer van massagoederen tijdens de jaren 1929 - 1932 een diepe inzinking op. Gedurende die periode daalde het verkeer door
het Suezkanaal met 40 procent, door het Panamakanaal met 43 procent en het verkeer in de grote West-Europese zeehavens daalde met 32 procent. De vraag naar scheepsruimte voor passagiers
nam eveneens drastisch af. Zo reisden in 1913 nog 1 miljoen passagiers naar Amerika, een aantal
dat in 1930 was gedaald tot nog maar 20.000. Dit alles leidde tot een slechte bezettingsgraad van
de schepen. Zo moesten overal ter wereld schepen worden opgelegd, in 1930 niet minder dan 20
procent van het wereldtonnage.
Ook in Nederland betekende dit dat de vloot in omvang scherp afnam. Van 1919 tot 1922 was
die nog gestegen van 1.340.500 tot 1.998.509 BRT, bijna 50 procent. Na 1922 bleef de omvang van
de vloot nog enige jaren op hetzelfde niveau en steeg in 1931 tot 2.454.280 BRT. Vanaf dat jaar
80 Van der Wal. ‘Zij zijn niet waarlijk dood…’. 7 - 8.
81 Von Munching. De Nederlandse koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog. 7.
82 Bevolkingregisters 1906 - 1920. Gemeentearchief Terschelling.
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werd de invloed van de crisis sterk merkbaar. Tal van schepen moesten worden opgelegd, de
nieuwbouw werd vrijwel helemaal stopgezet. Het gevolg was, dat de Nederlandse vloot in 1936
nog maar 1.949.891 BRT telde, minder zelfs dan in 1923. Tijdens de laatste jaren voor de Tweede
Wereldoorlog vond onder invloed van de voorbereidingen daartoe weer een uitbreiding plaats,
waardoor de omvang van de vloot in 1939 2.257.176 BRT bedroeg.83
Hoe slecht de situatie op het hoogtepunt van de crisis was, laat zich aflezen aan de percentages
opgelegde schepen van de Nederlandse vloot. In 1932 was in de algemene vrachtvaart 57 procent, in de grote lijnvaart 36 procent, in de kustvaart 25 procent en in de tankvaart zes procent
van het totale tonnage opgelegd.84 Op verzoek van de reders kwam de regering wel met allerlei
steunmaatregelen, zoals vanaf 1932 met de Benas, de Maatschappij ter Behartiging van de Nationale Scheepsbelangen, die kredieten verstrekte. Maar al spoedig bleek dat die maatregelen
de positie van de rederijen nauwelijks versterkten. Tussen 1931 en 1935 werd meer dan 400.000
BRT scheepsruimte gesloopt en bijna 500.000 BRT verkocht naar het buitenland. In 1936 liep de
crisis ten einde, maar de opleving begon in Nederland pas na de devaluatie met 23 procent van
de gulden op 26 september 1936.
De depressie heeft uiteraard grote gevolgen gehad voor de werkgelegenheid op de vloot. Hoeveel zeelieden precies zonder werk zaten is niet bekend, omdat duizenden werklozen zich niet
als zodanig lieten inschrijven. Tijdens het hoogtepunt van de crisis, in januari 1936, telde ons
land 475.000 ingeschreven werklozen en naar schatting 155.000 die niet waren ingeschreven.85
Daaronder moeten duizenden werkloze zeelieden zijn geweest, ook al gezien de percentages
opgelegde schepen.
Ook op Terschelling deden de gevolgen zich gelden. Zo zat stuurman Jan de Groot, in die periode woonachtig te Midsland, van 1929 tot 1936 zonder werk.86 Machinist Jan Taylor Kraay was
eveneens zeven jaar werkloos.87 Kapitein Arien Doeksen ontkwam aan werkloosheid door zich,
pas afgestudeerd aan de zeevaartschool, als kapitein-eigenaar een coaster aan te schaffen.88 De
kustvaart behoorde tot de minst door de crisis getroffen scheepvaartsectoren, zoals blijkt uit
het relatief lage aantal opgelegde coasters. Kapitein Cornelis Smit belandde door ontslag bij de
grote vaart eveneens tijdelijk op een coaster.89 Stuurman/marconist Gerrit Jan Smit zag zich in
1934 door ontslag genoodzaakt een functie als vrachtwagenchauffeur te accepteren.90 Stuurman Johan Ree voer, hoewel hij in het bezit was van het diploma eerste stuurman, jarenlang als
bootsman.91 Want ook het promotiebeleid van de rederijen werd door de crisis totaal verstoord.
Vanwege de ruime beschikbaarheid aan mensen vond nauwelijks meer doorstroming plaats. Tal
van zeelieden voeren daardoor jarenlang in dezelfde rang zonder kans op promotie.
Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bleef het op Terschelling woonachtige aantal
zeelieden onder invloed van de crisis dalen. Velen verlieten het eiland om elders hun geluk te
gaan beproeven. Telde Terschelling in 1933 nog 467 mannen met een varend beroep, in 1939 was
dat teruggelopen tot 238.92
In de naoorlogse jaren nam het aantal zeevarenden op Terschelling echter weer toe. Dit gebeurde
mede onder invloed van aan de zeevaartschool afgestudeerde officieren die op Terschelling een
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Kades en loodsen van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) te Amsterdam. Bij
deze rederij voeren honderden Terschellingers (Jan Nierop)
echtgenote vonden en, eenmaal getrouwd, zich op het eiland gingen vestigden. Ook kwam (en
komt) het voor, dat men na pensionering op het eiland ging wonen waaraan men van de studietijd zulke goede herinneringen bewaarde.
Eveneens door de aanwezigheid van de zeevaartschool leverde Terschelling bijna uitsluitend officieren aan de koopvaardijvloot. Slechts een enkeling voer in een lagere rang als kok, steward,
bootsman of matroos. Merkwaardig is, dat op de vloot relatief weinig van Terschelling afkomstig
scheepstimmerlieden waren te vinden, zoals we eerder zagen.93 Dit zal waarschijnlijk een gevolg
zijn geweest van het feit dat op Terschelling in die tijd geen lager technisch onderwijs kon worden gevolgd.
De Terschellinger zeelieden vonden in de twintigste eeuw vooral hun emplooi bij de grotere
rederijen die ons land toen nog telde. Zij voeren onder andere bij de Koninklijke Paketvaart
Maatschappij (KPM), Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM), Stoomvaart
Maatschappij Nederland (SMN), Hollandsche Stoomboot Maatschappij (HSM), NV Houtvaart, Koninklijke Java China Japan Lijn (KJCJL), Vinke & Co, Verenigde Nederlandse Scheepvaartbedrijven
(VNS), Hudig & Veder en Holland America Lijn (HAL). Deze rederijen bezaten zowel vracht- als
passagiersschepen. Ook op de tankschepen van Phs. van Ommeren, Koninklijke Shell en haar
voorgangers (waaronder La Corona en de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij) voer menige
Terschellinger zeeman, net als bij sleepvaartmaatschappijen als L. Smit & Co’s Internationale
Sleepdienst. De bestemmingen van de schepen waren wereldwijd: de Nederlandse koopvaardijvloot was ook toen al op alle wereldzeeën vertegenwoordigd. (Een tiental van de bovengenoemde
rederijen ging vanaf 1981, onder meer tengevolge van de concurrentie van luchtvaartmaatschap93 www.schylge.com/geschiedenis.
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pijen, op in de Koninklijke Nedlloyd, het tegenwoordige Maersk Nedlloyd. De Holland America
Lijn ging over in Amerikaanse handen).
Ook vanaf het eiland zelf werd en wordt scheepvaart bedreven. Allereerst natuurlijk door de
veerboten van Rederij Doeksen, maar ook door de sleep- en bergingsboten van Rederij Noordgat (het vroegere Sleepvaartbedrijf Rijf) en de vrachtschepen van Rederij Waddentransport. Eind
2005 vatten drie Terschellinger ondernemers het plan op voor een Eigen Veerdienst Terschelling
(EVT). Onvrede met het functioneren van Rederij Doeksen ligt aan het plan ten grondslag. In
weekblad De Terschellinger riepen de initiatiefnemers belangstellenden op aandeelhouder in
de nieuwe rederij te worden.94 Verder telt Terschelling nog een klein aantal bedrijven die met
hun schepen met sportvissers varen en rondvaarten op de Waddenzee verzorgen. In deel 3 wordt
meer in detail ingegaan op het aantal bewoners van Terschelling dat door de eeuwen heen een
nautisch beroep uitoefende.

Visserij

Vanaf Terschelling is de hele geschiedenis door op allerlei manieren de visserij beoefend. Zo ook
de handel in vis, die in de zestiende eeuw dermate levendig was dat er voor de eilandbevolking
vaak niets overbleef en de vis Terschelling verliet omdat ze elders meer opbracht. In 1537 werd
daarom een rechtsregel uitgevaardigd die bepaalde dat alle visverkopers, zowel Terschellingers
als ‘vreemdelingen’, niet mochten weigeren vis aan ingezetenen te verkopen wanneer die daar
om vroegen en er een redelijke prijs voor wilden betalen.95
Merkwaardig is echter, dat bij de volkstelling van 1680 geen enkele inwoner van West-Terschelling
verklaarde van beroep visserman te zijn. Natuurlijk werd er wel gevist, maar mogelijk werd de
visserij gezien als nevenactiviteit naast de loodserij, die elders in dit deel aan de orde komt.96
Op Terschelling werd onderscheid gemaakt in binnenvisserij (op de Waddenzee), kustvisserij
(op de Noordzee), haringvisserij en de walvisvaart, die in de volgende paragraaf zal worden behandeld.97 De binnenvisserij was tot aan het begin van de twintigste eeuw steeds redelijk succesvol. Zij werd vanaf Terschelling beoefend met platbodemvaartuigen als blazers, aken en botters, scheepstypen die met hun vlakke bodem, geringe diepgang en goede zeileigenschappen
uitstekend geschikt waren voor de visserij in getijgebieden met smalle vaargeulen, ondiep water
en droogvallende gronden als de Waddenzee.98 Deze vaartuigen hebben tot ver in de twintigste
eeuw een bijdrage geleverd aan de bedrijvigheid op zee en in de haven van West-Terschelling. Het
meest was echter de blazer in zwang, een scheepstype dat was afgeleid van de Noordzeebotter en
dat door zijn brede inzetbaarheid populair onder de vissers was. Blazers werden op Terschelling
gebouwd door de scheepswerf van de Gebr. Krul op West, bij Zwolsman in Workum en bij Alkema
in Makkum.99 Ook voeren Terschellinger vissers wel met de bolle, een scheepstype dat eveneens
bij de Gebr. Krul werd gebouwd. Zowel blazer, aak, botter als bolle voeren met één mast.
94 De discussie over de mogelijkheden van de EVT spitste zich vooral toe op het gebruik van de havenfaciliteiten in Harlingen en WestTerschelling. Eind juni 2006 wees een raadsmeerderheid ondertekening af van een nieuw tussentijds dienstcontract voor de verbinding met het vasteland. Daarmee is het monopolie van Rederij Doeksen doorbroken en leken de kansen voor de EVT gunstiger te zijn
geworden. Met ondertekening van een tussentijds contract zou een voorschot worden genomen op het in 2008 onderhands gunnen van
de concessie van vijftien jaar aan de huidige vervoerder. Het gevolg van het afwijzen door de beide collegepartijen Gemeentebelangen
en VVD is, dat Doeksen investeringen in nieuwe schepen uitstelt. Friesch Dagblad, 20 juni 2006. In juli 2006 nodigde het ministerie van
Verkeer en Waterstaat EVT uit een dienstrooster in te dienen. Dat betekent dat er een tweede veerdienst tussen Terschelling, Vlieland
en Harlingen mag komen. De EVT dient in de havens gebruik te maken van de aanlegfaciliteiten van het Rijk, waarvan ook Doeksen
gebruik maakt. Doeksen houdt daarbij echter recht op voorrang. Weekblad Schuttevaer, 8 juli 2006.
95 Zwaal. 98.
96 Ibidem. 99.
97 Van Leunen. Terschelling en de visserij. 3.
98 Ibidem.
99 Van der Wal. Workumer blazer vaart in 2008 weer.
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Blazers in de haven van West-Terschelling (’t Behouden Huys)
De visserij werd beoefend als kor- of als beugvisserij. Met de kor werd op platvissoorten als schol,
griet, tarbot, schar en tong gevist; met de beug op rondvissoorten als schelvis en kabeljauw.100
Eenmaal aan wal werd de vis òf direct vanaf het schip verkocht, òf op de visafslag aangevoerd. De
omroeper die de verkoop kenbaar maakte, was tegelijk de afslager. Wie ‘mijnde’, was koper.101
Uit jaarverslagen van de gemeente Terschelling blijkt dat het eiland rond het midden van de
negentiende eeuw maar een beperkt aantal vissersschepen telde. Zo ging het in 1855 om 25
schepen van verschillende typen, meest blazers.102 Nog eerder, in 1812, bestond de vissersvloot
uit maar twaalf schepen.103 De Terschellinger vissersvloot zonk qua omvang in het niet bij die
van Urk en Volendam, die gezamenlijk het beeld in de kustvisserij op de Noordzee bepaalden.
De Terschellingers waagden zich nauwelijks op de Noordzee, alleen vanaf loodsvaartuigen werd
daar af en toe door de eilanders gevist. Maar dat gebeurde alleen wanneer er weinig schepen te
beloodsen waren of wanneer de eigen voorraad levensmiddelen aanvulling behoefde. Urkers en
Volendammers vormden ook de hoofdmoot van de ‘vreemde’ vaartuigen die regelmatig de haven
van West-Terschelling binnenliepen. Tussen 1856 en 1858 bedroeg hun aantal jaarlijks rond de
180. In 1886 was dat opgelopen tot 270.104
De Urkers en Volendammers visten weliswaar op de Noordzee, maar vingen ook nog wel eens
wat dicht onder de wal weg, waar hun Terschellinger collegae uiteraard niet blij mee waren. Ook
ondervonden de eilanders concurrentie van Engelse visserlui uit Great Yarmouth, die eveneens
soms dicht onder de Hollandse wal visten. Af en toe leidde dat tot onenigheid of zelfs een tref100
101
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fen. Zo vernielden Engelsen in 1877 het vistuig van de Terschellinger visserlui Berend de Haan
en Christiaan Kuijper. Er moesten inspectievaartuigen aan te pas komen om de situatie onder de
vissers onderling bij Terschelling in de gaten te houden. In 1892 werd zelfs een Engelse trawler
opgebracht.105
Tengevolge van de aantrekkende economie, een verbeterde infrastructuur en daarmee de mogelijkheid tot ook buitenlandse afzet nam het aantal vissersvaartuigen op Terschelling na 1860 fors
toe. In 1886 was de vloot gegroeid tot 43 vaartuigen, in 1887 tot 48. Het aantal personen dat destijds op Terschelling in de visserijsector werkzaam was laat zich afleiden uit het gegeven dat elk
schip twee tot drie mensen aan boord had: in 1887 dus tussen de 96 en 144 man. Niettemin zal
de visserij voor veel mensen uit nevenwerkzaamheid hebben bestaan, getuige het feit dat in de
periode 1880 - 1890 in het bevolkingsregister van slechts 13 vissers melding wordt gemaakt.106
In deze jaren werden ook kokkels, mosselen en kreukels (alikruiken), afkomstig uit het noordelijk deel van de Zuiderzee, opgevist en afgezet. Met de toename van het aantal schepen ontstond
op het eiland ook meer behoefte aan werfcapaciteit. In 1882 ontstond ‘de werf van Krul’, toen de
Terschellinger commissionair in zeezaken Pieter Teunis Krul op West-Terschelling een scheepshelling kocht van Tjerk Jacobs Alta. Twee van zijn zoons namen het bedrijf in 1890 van Krul over.
Het heeft bestaan tot 1965, toen het door Rederij Doeksen werd overgenomen.107
Hoewel het aantal op Terschelling geregistreerde vissersvaartuigen nog verder groeide, liepen na
1892 de vangsten in binnen- en kustvisserij terug. Oorzaak daarvan was, dat de vis verder uit de
wal trok naar gronden die voor de kleine schepen van Terschelling onbereikbaar waren.
De ‘vreemde’ vissers trokken intussen weg naar elders. Toen in 1896 twee Volendammer schepen
tijdens een najaarsstorm nabij Terschelling vergingen, waarbij twaalf opvarenden verdronken,
verlieten de Volendammers de visgronden bij Terschelling voorgoed. Het aantal op Terschelling
geregistreerde schepen liep ook langzaam terug. Het daalde van 63 in 1893 tot 44 in 1898. De
visserij op mosselen trok in dat jaar wel wat aan.108
De visserij vanaf Terschelling in de kustwateren is verdwenen door de komst van de stoomtrawlers, vooral afkomstig van IJmuiden en Den Helder, die niet alleen bij afwezigheid van wind
konden vissen maar ook veel sneller waren dan de Terschellinger scheepjes. Het gevolg was, dat
de gronden werden leeggevist en de Terschellingers letterlijk achter het net visten.
In de jaren waarin het op Terschelling goed ging met de visserij profiteerden tal van andere
bedrijven op het eiland daar natuurlijk van mee. Behalve de ‘werf van Krul’ waren er op WestTerschelling nog twee werfjes gevestigd, die in de bloeitijd eveneens volop werk hadden. Ook
zeilmakerijen, tuigage- en timmerbedrijven en smederijen floreerden. Men had niet alleen werk
van de eigen vloot, maar ook van die van de Volendammer en Urker visserschepen.
Het snel in betekenis afnemen van de Terschellinger visserij aan het eind van de negentiende
eeuw viel min of meer samen met het wegvallen van de werkgelegenheid op de traditionele
zeilvaart, die in dezelfde periode werd verdrongen door de stoomvaart. Door het ontbreken van
voldoende werkgelegenheid in de agrarische sector op het eiland, gecombineerd met de beide
bovengenoemde ontwikkelingen, liep het welvaartspeil van de bevolking op Terschelling snel
achteruit. Menig gezin moest in de winter door gemeente, kerken of steunfondsen worden bijgestaan. De visserij was in dit tijdvak beperkt tot die op mosselen, kokkels en kreukels, maar
105 Ibidem. 16.
106 Bevolkingsregister gemeente Terschelling 1880 - 1890. Wijk A (drie delen), Wijk B (2 delen), Wijk C (1 deel).
107 Van Leunen. 28. In 2006 namen negen organisaties en instellingen op Terschelling het inititatief tot vestiging van een museumwerf
te West-Terschelling, die historische schepen moet gaan restaureren en bouwen. Daarmee lijkt een ‘werf à la Krul’ op Terschelling terug
te keren.
108 Ibidem. 16.
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alleen in lente en zomer: tijdens herfst en winter lag deze tak van het visserijbedrijf vanwege de
weersomstandigheden stil. Men kwam slechts nog de zachte winters zelfstandig door, waarbij de
steun verleend door allerlei sociale vangnetten alleen met wat strandrijderij (jutten) kon worden
aangevuld.109
Velen zochten vanwege deze malaise rond de eeuwwisseling naar ander werk. Zo trok een deel
van de mannelijke bevolking van Terschelling naar de opkomende stoomrederijen in de grote
steden in het westen. Een ander deel bleef zijn kans wagen op de visserij en nam deel aan de
haringvisserij met loggers, aanvankelijk vanuit Vlaardingen en Maassluis, later ook vanuit andere plaatsen. Sommigen staken zelfs de grens over en belandden op Duitse loggers die onder
andere vanaf Borkum en uit Emden opereerden. Het feit dat de Duitse reders aan het gezin van
een in hun dienst omgekomen zeeman acht gulden per week uitbetaalden terwijl men van Hollandse zijde niets had te verwachten, zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan die ‘trek’ naar
Duitsland.110
Zo voer een aanzienlijk deel van de mannelijke bevolking van Terschelling tussen 1886 en 1914
op de Nederlandse en Duitse haringloggers. In 1886 bedroeg dat aantal nog 26 mannen, een
cijfer dat in 1900 gegroeid was tot 240 en nog verder zou oplopen tot 300 koppen, goed voor 23
procent van de mannelijke beroepsbevolking.111 Uiteraard leidde dit tot slechte randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een eigen, Terschellinger vissersvloot.112
In de jaren na 1900 hielden de Terschellinger vissers zich bezig met korvisserij op de Noordzee
op schol, tong en bot; garnalenvisserij; schaal- en schelpdiervisserij; alikruiken rapen; zeehondenjacht; (stoom-) schelpenvisserij; wier en zeemos verzamelen; botwantvisserij en fuikenvisserij
op paling.
Landelijk gezien waren de haring- en de trawlvisserij rond 1914 de belangrijkste takken van de
visserij. De haringvisserij is een seizoenbedrijf dat van mei tot december wordt uitgeoefend met
een verticaal in zee drijvend net, drijfnet of vleet genaamd, dat enkele kilometers lang is. Omstreeks 1914 bestond de Nederlandse haringvisserijvloot uit 40 stoomloggers, 600 zeilloggers en
enkele bommen. Jaarlijks ving men 80 tot 100 miljoen kg haring met een waarde van ƒ 12 miljoen. Ongeveer 70 procent van de aanvoer werd geëxporteerd, voornamelijk naar Duitsland.
De trawlvisserij wordt het gehele jaar door uitgeoefend met een zakvormig net dat over de zeebodem wordt gesleept. Rond 1914 werd door 150 stoomtrawlers jaarlijks ongeveer 30 miljoen kg
verse zeevis aangevoerd, in ijs gekoeld. Ongeveer 50 procent van de aanvoer werd geëxporteerd
naar Duitsland en België.
De beugvisserij wordt uitgeoefend met aan lange lijnen bevestigde haken met aas. De beugvissers brachten hun vangsten in hoofdzaak gezouten aan. Omdat gezouten vis door het ontbreken
van een enzymwerking als bij haringen niet rauw kan worden gegeten, verliest ze aanzienlijk
in voedingswaarde. De opbrengsten waren daardoor gering. De beugvisserij is daarom nooit van
grote betekenis geweest en werd door de opkomst van de stoomtrawlvisserij vrijwel geheel verdrongen.113
Ten tijde van het uitbreken der Eerste Wereldoorlog stonden in 1914 67 Terschellinger vissersschepen geregistreerd. Het overgrote deel daarvan (56) beoefende uitsluitend de kustvisserij op
zeevis. Ongeveer 70 mannen maakten van de visserij hun hoofdberoep, voor 30 was het een
109 Ibidem. 48.
110 Colmjon. 91.
111 Het bevolkingsregister over de periode 1890 - 1910 maakt melding van 210 vissers, zodat maar een deel van de op de loggers varende
Terschellingers zich uit zal hebben laten schrijven. Bevolkingsregister gemeente Terschelling 1890 - 1910. Oost (2 delen), West (3
delen), Wijk C (1 deel). Gemeentearchief Terschelling.
112 Van Leunen. 16.
113 Hildebrandt. De Nederlandse visserij. X - 4 – X - 6.
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nevenberoep. Daarbij ging het om arbeiders, logementhouders, timmerlieden, zeeloodsen, winkeliers, schippers, een barbier en een oud-gezagvoerder ter koopvaardij.114
De prijzen van de vis lagen in deze jaren hoog, maar door de oorlogsomstandigheden kon er
slechts weinig worden gevangen. Eveneens ten gevolge van de oorlog was de haringvisserij met
de loggers voor het grootste gedeelte weggevallen. Er werd in deze periode dan ook armoede
geleden door de Terschellinger vissers. De vissers richtten ten einde raad nog een verzoekschrift
aan de minister van Marine om door het Oostgat te mogen varen teneinde de in het Schuitengat
gelegde mijnen te kunnen vermijden. Zonder door het Oostgat te varen was het namelijk onmogelijk om hun visgronden te bereiken. Toen dat verzoek werd afgewezen viel het doek voor
de zeevisserij vanaf Terschelling. Wel was het nog mogelijk om in de Waddenzee mosselen en
oesters te vangen. Via Harlingen konden deze schelpdieren worden afgezet, zelfs naar het buitenland. Dat leverde aanvankelijk goede resultaten op, maar na de oorlog stagneerde de uitvoer
van schelpdieren en werden ook de vangsten minder. Een aantal vissers zocht toen werk bij
Staatsbosbeheer.
In de twintigste eeuw werd tot aan de jaren dertig nog maar weinig gevist vanaf Terschelling.115
De vissersschepen werden hoofdzakelijk gebruikt voor goederen- en veevervoer en voor loods- en
bergingswerk (in 1919 strandde het Engelse vrachtschip ‘Liberty Glo’ bij Terschelling, hetgeen
voor de vissers een hemels geschenk moet zijn geweest). In deze tijd kwam aan de kustvisserij
nagenoeg een eind. Ook de binnenvisserij leverde weinig meer op. Het leek het einde van een
tijdperk. Over de periode 1933 - 1939 maakt het bevolkingsregister nog maar melding van 22 visserlieden; schelpenvissers zijn er dan helemaal niet meer.116 Omdat de vissersschepen nog maar
zelden werden gebruikt, was ook van onderhoud nagenoeg geen sprake meer. Dat leek nog eens
extra te worden onderstreept toen op 19 mei 1939 de schuren van de ‘werf van Krul’ door een
felle brand in de as werden gelegd. Gedurende de Duitse bezetting kon van 1940 tot 1945 slechts
in beperkte mate vanaf Terschelling worden gevist.117 Toch telde de Terschellinger vissersvloot
in 1942 nog 52 schepen en scheepjes. 34 Mannen gaven op de visserij als hoofdberoep uit te oefenen, 18 als nevenberoep.118
In zijn totaliteit gezien maakte de Nederlandse visserij kort na de Eerste Wereldoorlog, net als de
koopvaardij, een periode van sterke groei door. Niettemin werd deze bedrijfstak hard getroffen
door de crisis. In 1927 verdiende de Nederlandse visser gemiddeld nog ƒ 27 per week, in 1933 nog
maar ƒ 15. De visprijzen liepen door de crisis snel terug: bedroeg de groothandelsprijs van verse
vis in 1929 ƒ 0,35 en van zoute haring ƒ 0,714 per kg, in 1933 waren deze prijzen teruggelopen
tot resp. ƒ 0,20 en ƒ 0,088. Werd in 1930 nog voor ƒ 30 miljoen vis geëxporteerd, in 1938 was dit
cijfer gedaald tot ƒ 14 miljoen. Ook ten aanzien van de visserij moest de regering dan ook met
steunmaatregelen ingrijpen. Begin 1936 werden slooppremies in het vooruitzicht gesteld en een
jaar eerder was in het kader van de landbouw Crisiswet 1933 de Nederlandse Visserij Centrale
(NVC) opgericht. Vis was een crisisproduct geworden en de NVC beoogde productie, verwerking
en afzet te regelen. Hoewel de bestuursposten in de NVC bekleed werden door personen uit
het visserijbedrijf, behield de minister belangrijke bevoegdheden. Daardoor werd het werk van
de Centrale door de vissers als ongewenste ambtelijke bemoeizucht beschouwd. Kort voor de
114 Over de periode 1910 - 1933 maakt het bevolkingsregister melding van 69 vissers en 1 schelpenvisser. Bevolkingsregister gemeente
Terschelling 1910 - 1933. West (7 delen), Oost (5 delen). Gemeentearchief Terschelling.
115 Wel was er nog sprake van schelpenvisserij op eeuwenoude schelpenbanken in Wadden- en Noordzee. De schelpenvisserij werd
bedreven door de firma Doeksen met schelpenzuigers, die daarnaast vaak ook als sleep- en bergingsboten dienden. Zie ook de paragraaf over berging, veerdiensten en schelpenwinning.
116 Bevolkingsregister 1933 - 1939 gemeente Terschelling. (Wijk A1 t/m A5, Wijk B1 en B2, Wijk C1 en C2). Gemeentearchief Terschelling.
117 Van Leunen. 23 - 26.
118 Ibidem. 48.

39

Tweede Wereldoorlog was de positie van de Nederlandse visserij nog steeds ongunstig. De vloot
was sterk verouderd en de rederijen hadden een economisch zwakke positie. De schepen werden
bemand door een te laag betaalde bemanning, die bovendien sterk was vergrijsd. De grote afhankelijkheid van de export maakte de zeevisserij erg kwetsbaar, terwijl verzuimd was zich tijdig te
organiseren.119
De Nederlandse visserij klom na de Tweede Wereldoorlog weer uit het dal. In het waddengebied
floreerde in deze periode vooral de garnalenvisserij. De zeevisserij is in de loop der jaren steeds
intensiever geworden, waardoor sommige vissoorten momenteel door quota moeten worden beschermd tegen overbevissing.
Ook vanaf Terschelling groeide de visserij weer in de jaren vijftig en zestig van de twintigste
eeuw, toen de garnalenvisserij op de Waddenzee een bloeiperiode doormaakte. De Terschellinger
vissersvloot nam zelfs weer enigszins in omvang toe. Momenteel is de visserij vanaf het eiland
beperkt tot die van zes garnalenvissers waarvan er één ook vergunning heeft voor de Noordzeevisserij. Zij voeren hun vangsten aan bij visveiling ‘Insula’ te Harlingen.120

Walvisvaart

In de eerste jaren van de zeventiende eeuw werd voor ons land een toen geheel nieuwe bron
van welvaart aangeboord: de walvisvaart. Hierbij was sprake van bittere noodzaak en zeker niet
alleen van zucht naar avontuur of roem, al zullen ook die aspecten een rol hebben gespeeld.
Vanouds waren het de Basken die deze tak van visserij bedreven, maar toen elders in Europa
een tekort begon te ontstaan aan traan, de olie die uit het spek van walvissen, robben en walrussen wordt verkregen voor de bereiding van zeep, voor verlichting, leerbewerking, enzovoorts,
besloten ook Engeland en Nederland - bijna gelijktijdig - de jacht op deze dieren in de arctische
wateren te openen.
De eerste Engelse walvisvaart naar Spitsbergen, in de Noorse Zee ten oosten van Groenland, werd
ondernomen in 1611. Een jaar later volgde de eerste vaart vanuit ons land. Aan kundige zeelieden die in deze streken bekend waren ontbrak het niet, getuige de jarenlange pogingen om via
het noorden een doorvaart naar Indië te zoeken. De vangst zelf was voor de zeelieden natuurlijk
iets nieuws. Daarom maakte men in de eerste jaren van deze vaart graag gebruik van de diensten van Baskische walvisvaarders, die immers over een jarenlange ervaring in deze bedrijfstak
beschikten. Van hen keken de Engelse en Nederlandse zeelui de kunst van het walvisvangen af.
Reeds spoedig waren zij er zelf voldoende in bedreven.
Al vroeg bestond in de scheepvaartwereld veel belangstelling voor de walvisvaart. Tal van schepen werden er voor uitgerust en namen deel aan deze financieel erg aantrekkelijke bedrijfstak.
Met het voorbeeld van de Oostindische Compagnie voor ogen werd in 1614 de Noordse Compagnie opgericht, die onder meer tot doel had de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers
te behartigen.121
De walvisvaart was een levensgevaarlijk bedrijf. Niet alleen stormde het vaak in de noordelijke
wateren, ook ijs en kou eisten regelmatig hun tol op de vloot. Een bemanning die in kruiend ijs
zijn schip verloor of door het ijs werd ingesloten, was onvermijdelijk aan het medelijden van
collegae overgeleverd. Maar aangezien er onder de walvisvaarders, vooral onder die van verschillende nationaliteit, veel rivaliteit bestond bleef de gevraagde hulp vaak uit. Menige bemanning
is in een dergelijk geval naar de kust van Groenland of een ander onherbergzaam oord getrokken
om daar te proberen bij de plaatselijke bewoners, zo die er al waren, te overwinteren en daarna
119 Bezemer. Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 61 - 62.
120 De heer P. Louwerse. Directeur visveiling ‘Insula’, Harlingen. Mondelinge mededeling, 2 februari 2003.
121 Vermeulen. 142.
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de reis terug naar het vaderland te ondernemen.122
Ook voor Terschelling was de walvisvaart van groot belang. In het bemannen van de vloten bleef
het eiland niet achter, maar anders dan in plaatsen elders in het land (De Rijp, Harlingen) kwam
het hier niet tot de oprichting van eigen ondernemingen. De voornaamste oorzaak daarvan zal
kapitaalgebrek zijn geweest.123 Wel verhuurden talrijke Terschellinger schippers hun koopvaarders voor deelname aan de walvisvaart. Na de opheffing van de Noordse Compagnie - die het
monopolie voor deze bedrijfstak in handen had - in 1642 namen Terschellinger schippers in deze
categorie landelijk zelfs de vierde plaats in. Veelal ging het om schepen waarmee gewoonlijk
reizen naar Frankrijk of het Oostzeegebied werden gemaakt. De huurders waren merendeels
Amsterdamse kooplieden. Zij droegen zorg voor de financiering van de uitrusting, monsterden
een bemanning en contracteerden een commandeur.
De reizen voerden naar Straat Davis bij de zuidwestelijke kust van Groenland of naar de omgeving van Spitsbergen om daar in een baai te ankeren en vandaar uit met vletten op de walvissen
te jagen en die te harpoeneren. Ook werd op walrussen gejaagd.
Wanneer de walvissen, niet zelden na een urenlange strijd, dood waren werden ze aan land
getrokken om hun spek en ook de lever en andere organen te verwijderen en het spek te koken
voor de traanwinning.124 Bekend was de Harlinger traankokerij op Spitsbergen. De traan werd
in vaatjes gegoten. Ook de baleinen, de veerkrachtige delen uit de bek van de walvis die dienen
om plankton uit het water te zeven voor de voedselopname, werden verwijderd, evenals de zogeheten walvisbaarden. Van de walrussen, waarop eveneens werd gejaagd, waren met name de
tanden geliefd: ook die hadden handelswaarde.125
De walvisvaart heeft Terschelling gedurende de zeventiende eeuw zeer veel welvaart gebracht.
Vooral, omdat zoveel bewoners van het eiland er actief op waren, al spreken sommige bronnen
een massaal deelnemen aan de walvisvaart tegen.126 Terschellinger commandeurs of schippers
brachten vaak nagenoeg hun gehele bemanning vanaf het eiland mee. Dit was zowel op het
oostelijk als het westelijk deel van het eiland het geval.127 Die welvaart kwam dus niet, zoals we
eerder zagen, van Terschellinger ondernemingen op dit terrein, want die waren er niet. Ze moet
volkomen in de inkomsten van de bemanningen worden gezocht, die bestonden uit de normale
gages en uit de voor gevangen dieren verstrekte premies.128
Over het precieze aantal commandeurs, schippers en bemanningsleden dat van Terschelling
afkomstig was is weinig bekend. In 1761 voeren 23 schepen uit Nederland naar het gebied van
Straat Davis. Daarvan stonden er zes onder commando van een Terschellinger commandeur.
Gemiddeld bedroeg het aantal Terschellinger commandeurs op de walvisvloot in de periode 1761
tot 1780 7,75.129 De vloten voeren steeds in de loop van maart uit, om in augustus weer huiswaarts te keren omdat in het arctische vangstgebied dan de winter inviel. In de bloeitijd van de
walvisvaart vond in het voorjaar van het volgende jaar, negen maanden na thuiskomst van de
bemanningen, in hun gezinnen gewoonlijk een geboortegolf plaats.130
Na de periode van 1761 tot 1775 nam de walvisvaart sterk in betekenis af. De walvissen hadden
zich ten gevolge van de onrust die de jacht onder hen teweegbracht teruggetrokken tussen het
122 Ergens in Oost-Friesland staat de volgende tekst in de grafsteen van een walvisvaarder gebeiteld: ‘k Voer op ’t grote meer/naar Groenland
heen en weer/Met varen is ’t gedaan/ik ben in Kanaän/waar ijs en storm en pijn/voorgoed verdwenen zijn. Vermeulen. 144.
123 Smit. 151.
124 Zwaal. 101.
125 Vermeulen. 142.
126 Zwaal. 102.
127 Knop. 116.
128 Ibidem. 117.
129 Smit. 154.
130 Ibidem.
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De walvisvaarder ‘Harlingen’ verging in 1825 in het ijs van Straat David (aquarel Dirk Teupkens, Het Hannemahuis, Harlingen, foto Hugo ter Avest)
drijfijs. Daar waren gewone koopvaarders onbruikbaar, zodat er speciaal versterkte schepen voor
moesten worden ingezet. Ook was er sprake van overbevissing, waardoor het aantal walvissen
drastisch was afgenomen.131 De oorlog tussen Frankrijk en Engeland maakte helemaal een einde
aan de walvisvaart. In 1802 werden nog 16 Nederlandse walvisvaarders uitgereed, waarbij één
onder commando van commandeur Dirk Gerritsz Swart van Terschelling. Daarna was de Nederlandse walvisvaart voorlopig achter de rug.132
Na de Franse tijd volgde een kortstondige opleving, ondanks dat de gevolgen van de overbevissing nog steeds merkbaar waren. In Harlingen werd in 1825 de Nederlandsche Groenlands- en
Straat Davis Visscherij-sociëteit opgericht, in wiens opdracht een aantal succesvolle vaarten kon
worden gemaakt. De eerste reis in 1825 van de ‘Harlingen’ onder commandeur Klaas Hoekstra
van Texel was echter bepaald geen succes, want het schip ging bij Straat Davis in het ijs verloren
nog vóór men amper een walvis had gezien. De bemanning overwinterde bij Groenlandse Inuït
en wist het jaar daarop per schip via Denemarken en vandaar per paard en wagen naar Harlingen terug te keren. Onder hen waren ook Terschellingers. Ondanks de geleden ontberingen
overleefden slechts twee bemanningsleden de reis niet.133 Tot 1864 vond nog een aantal door
de ‘Sociëteit’ georganiseerde vaarten plaats, vaak onder Terschellinger commandeurs. Toen het
laatste Harlinger schip, de ‘Dirkje Adema’, in 1865 naar Noorwegen werd verkocht was het gedaan met de Nederlandse walvisvaart.
In de twintigste eeuw werden nog vóór de Tweede Wereldoorlog pogingen in het werk gesteld
131 Drost. Dichtbij en toch verweg. 8.
132 Ibidem.
133 Klaas Hoekstra. Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip Harlingen in Straat Davis. Harlingen, 1828. (In een hertaling van
Annie Douma verscheen het boek onder de titel De dood voor ogen ziende… opnieuw in 2005).
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om de walvisvaart nieuw leven in te blazen. Die bleken echter om allerlei redenen onhaalbaar.
Na de oorlog kon het walvisbedrijf succesvol worden opgepakt door de Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart te Amsterdam.134 Dat vormde een mooie gelegenheid om, na een periode
waarin zo goed als geen economische initiatieven konden worden ondernomen, het nationale
blazoen weer op te poetsen. Bovendien bestond er op dat moment een grote behoefte aan oliën
en vetten, met name bij de margarine-industrie. Walvistraan was daarvoor een geschikte grondstof. Er werd gevaren met het ruim 10.000 ton grote fabrieksschip ‘Willem Barendsz’, de door de
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij omgebouwde Zweedse tanker ‘Pan Gothia’. De ‘Willem
Barendsz’, vergezeld door een aantal zogenoemde jagers, maakte vanaf 1946 in totaal negen
reizen naar het Zuidpoolgebied om daar op vinvissen en potvissen te jagen. Eén van de commandeurs op dit schip, evenals op haar opvolgster was, van 1950 tot 1963, ook al weer een Terschellinger: I.J. Klijn. Een deel van de bemanning van de ‘Willem Barendsz’ was eveneens afkomstig
van Terschelling.135
In 1953 en 1954 werd bij scheepswerf Wilton Feyenoord te Rotterdam haar opvolgster gebouwd:
de ‘Willem Barendsz II’. Dit schip is tot 1965 als zodanig in de vaart geweest.136 Deels onder
invloed van dierenbescherming en milieubeweging, deels omdat de fabricage van synthetische
producten traan en baleinen overbodig maakte, kwam in 1965 definitief een eind aan de Nederlandse walvisvaart. Vanaf het begin in de zeventiende eeuw zijn daar steeds Terschellinger
zeelieden bij betrokken geweest.

Loodswezen

Wanneer een scheepskapitein na een zeereis met zijn schip voor een zeegat of haven is aangekomen, ziet hij zich voor de taak gesteld het vaartuig op de juiste wijze en bovenal veilig naar
binnen te brengen. Als sprake is van onbekendheid met de situatie ter plaatse is het derhalve
van groot belang dat hij daarbij terzijde wordt gestaan door een zeeman die volkomen bekend is
met de bijzonderheden van het betreffende zeegat of vaarwater. Dat is de loods, de man die alle
eigenaardigheden, moeilijkheden en gevaren van de door hem te bevaren vaarwateren volledig
kent en wiens positie als raadgever en wegwijzer van de kapitein die een beroep op hem doet een
grote verantwoordelijkheid inhoudt.137
Het loodswezen, op Terschelling ‘de loadsery’ genaamd, zal ongeveer net zo oud zijn als de koopvaardij. Een loods is onmisbaar om tussen Vlieland en Terschelling de Waddenzee in en uit te
varen, of de betreffende schipper of kapitein moet ter plaatse wel heel goed bekend zijn. Voor ter
plaatse onbekenden is de vaart over de Waddenzee eveneens moeilijk. Ook in dit opzicht speelt
het dynamische karakter van de wadden een bepalende rol. Met name de zeegaten tussen de
waddeneilanden zijn onder zeelieden berucht vanwege hun zich immer verplaatsende geulen
en ondiepten. Dat geldt zeker voor het Vlie, het vaarwater tussen Vlieland en Terschelling.138
Reeds in de Middeleeuwen werden in de Waddenzee tonnen en bakens geplaatst om de vaargeulen te markeren. Betonning en bebakening zijn altijd belangrijke taken van de loodsdienst
geweest, hetgeen voor wat betreft Terschelling en Harlingen eeuwenlang steeds veel werkgelegenheid heeft betekend. De in de Middeleeuwen regelmatig uitgevaardigde zeilaanwijzingen
veranderden meestal weer snel vanwege het steeds wisselende karakter van het waddengebied.
De oudst bekende zeilaanwijzing voor de Waddenzee dateert uit het begin van de zestiende
134 Alkmaar Nautiek. Nederlandse Scheepvaart Catalogus. CD-Rom. Alkmaar, 1997.
135 Smit. 155.
136 Schols. Ter walvisvaart. 157.
137 Nederland telde in 2005 ook drie vrouwelijke loodsen: één in district IJmond, één in district Rijnmond en één in district Scheldemonding. Mevr. M. Watenburg, woordvoerder Loodsencorporatie Regio Rotterdam, Pernis. Mondelinge mededeling, februari 2005.
138 De heer A.M. Lunenburg, zeeloods te Harlingen. Mondelinge mededeling, februari 2003.
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eeuw en het oudste bericht over loodsen in het Vlie geeft het in 1413 opgestelde Amsterdamse
zeerecht. Dit bepaalde dat, wanneer een schip het Vlie binnenkwam en een loods aannam om
schip en lading naar de stad te brengen, de schipper hem de kost moest geven en de eigenaren
van de lading zijn loon betalen.139
Tot 1615 bekleedde een loods een vrij beroep. Bekwaamheidseisen bestonden nog niet, zodat een
ieder zich zonder meer voor loods kon uitgeven. De loodsdiensten werden in die tijd veelal door
vissers uitgeoefend, mensen die uit hoofde van hun beroep een bepaald zeegebied goed kenden.
Het loon voor bewezen diensten werd door hen zelf bepaald, hetgeen niet zelden tot overvraging
zal hebben geleid. Zekerheid over het verkrijgen van een loods was er niet altijd, want als er op
een bepaald moment meer met de visvangst viel te verdienen bleef de loodsdienst er wel eens bij.
Een kapitein van een koopvaarder kon er dan ook nooit zeker van zijn of hij voor het zeegat dat
hij binnen wilde lopen wel op tijd een loods kon krijgen. En mocht zich wel een loods aandienen,
dan was het voor de betreffende kapitein nog maar de vraag of die wel de nodige vakbekwaamheid bezat. Het is daarom logisch dat er in het belang van zowel scheepvaart als havens de nodige
waarborgen moesten komen voor het uitoefenen van de loodsdiensten.140
De eerste regeling van het Loodswezen die voor de noordelijke havens en zeegaten werd getroffen, dateert uit 1615.141 De Staten van Holland benoemden toen de ‘Commissie tot de Pilotage
benoorden de Maaze’. De commissie bestond uit vier leden: uit de stadsbesturen van de Zuiderzeesteden Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Medemblik elk één.142
De instelling van deze commissie was een belangrijke stap om te komen tot de regeling van
een uniforme loodsdienst in het noorden van het land. Voor het zuiden gold een soortgelijke
regeling. Tot het gebied waarover de commissie het bewind voerde behoorden de havens aan de
Zuiderzee, Petten, Huisduinen, Texel, Vlieland en Terschelling. De commissie had tot taak de
loodsen te examineren, ook droeg zij zorg voor betonning en bebakening van de zeegaten, was
ze belast met de regeling en heffing van vuurgelden en voorts met de beslechting van geschillen over te hoge loodsgelden en berglonen voor geborgen goederen. Ook trad ze op wanneer er
klachten werden ingediend over wangedrag van de loodsen.143
De loodsexamens bestonden meestal uit het door de kandidaat-loods laten opzeggen van alle
kenmerken van het te beloodsen vaarwater. Verder werd er op toegezien of de loodsen gehoor
gaven aan de verplichting om een loodspenning of ‘lootsmanteeken’ te dragen, die in geval van
wangedrag kon worden afgenomen. De vier commissarissen maakten jaarlijks een inspectiereis
langs Petten, Huisduinen, Texel, Vlieland en Terschelling. Bij hun bezoek kregen ze ter plaatse
een lijst overhandigd van fungerende loodsen. Ter plekke werd kandidaat-loodsen door de commissie het examen afgenomen.
De ‘Pilotage’ is voor West-Terschelling van enorme betekenis geweest. In 1680 werd voor het
vaststellen van een aantal belastingen in heel Holland een volkstelling gehouden. Het dorp bleek
toen 1.085 inwoners te tellen waarvan er 253 de zee bevoeren; 103 (!) van hen gaven aan als
‘loodsman’ te varen. In 1774 telde Terschelling elf geregistreerde loodsschuiten met naast de elf
stuurlieden 35 loodsen. Twintig jaar later was dat teruggelopen tot acht schuiten met elf stuurlieden en 28 loodsen.144
Uit het bovenstaande blijkt al, dat de aard van het loodswerk met zich mee bracht (en brengt),
dat het samen met anderen moet worden verricht. Meerdere loodsen rustten dan ook voor ge139
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meenschappelijke rekening een
schuit uit op de wijze van een rederij. Gemeenschappelijk had men
deel in zowel de baten als de kosten
van de onderneming.
In 1795 werd het bewind van de pilotagecommissies opgeheven. Vanaf dat moment viel het Loodswezen
onder het ‘Generaal Committé tot
de Zaaken van Marine’. De loodsdiensten bleven tot 1988 onder toezicht van de Koninklijke Marine in
de ‘Dienst van het Loodswezen, de
Verlichting, Betonning en Bebakening’, met een korte onderbreking
van 1799 tot 1801 toen het beheer
werd opgedragen aan de ‘Agent van
de nationale économie’ en van 1810
tot 1813 toen het Keizerlijk Decreet
van 12 december 1806 betreffende
het Loodswezen in het rijk van
kracht was. In 1813 werden er twee
inspecteurs voor het Loodswezen
aangesteld, voor het noorden en De Terschellinger ‘Loodskotter no. 3’ (’t Behouden Huys)
het zuiden van het land elk één.145
In de noordelijke vaarwateren bleef het beloodsen van schepen aanvankelijk nog een particuliere aangelegenheid, maar voor het zuiden van het land richtte het rijk een eigen loodsdienst
op met eigen vaartuigen en een eigen administratie. Maar toen handel en scheepvaart klachten
uitten over onvoldoende beloodsing in de noordelijke wateren werd hier, naast de particuliere
dienst, in 1835 eveneens een rijksloodsdienst in het leven geroepen.
Reeds vóór 1835 bestonden in enkele districten de loodsenkassen, waaruit de kosten voor materiaal en personeel werden betaald. Daarnaast waren er zogenoemde onderstandkassen ingesteld
ter ondersteuning van bejaarde of invalide geraakte loodsen en van weduwen en wezen van
overleden loodsen. In 1844 werden alle loodskassen (behalve de onderstandkassen) verenigd in
de ‘Algemeene Loodskas’. De groei van deze kassen trok de aandacht van de Tweede Kamer, die
vervolgens bij de regering aandrong op een wijziging in de dienst van het Loodswezen teneinde
hier meer structuur in aan te brengen. In 1859 volgde een wetswijziging, waarbij het land in
districten werd verdeeld. Terschelling vormde samen met Harlingen en Vlieland het Tweede District. Aan het hoofd daarvan stond een inspecteur die als standplaats Terschelling kreeg. Vanuit
elk van de andere standplaatsen werd hij bijgestaan door een Loodscommissaris.146
In 1860 werd in ons land de Gemeentelijke Loodsdienst ingesteld. Ten gevolge daarvan strekte
het Tweede District zich voortaan uit over een veel groter gebied. Tegenwoordig beslaat het Vlieland, Terschelling, Ameland, langs de Friese kust van de kop van de Afsluitdijk tot de veerdam bij
Holwerd, het gebied ten noorden van de eilanden vanaf de westpunt van Vlieland, met inbegrip
145 Vandersmissen et al. Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 120.
146 Knop. 133.
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van de betonning voor de Eijerlandsche Gronden (tussen Vlieland en Texel) en verder langs de
Afsluitdijk, westelijk van Kornwerderzand.
Werden de loodsdiensten vanaf Terschelling lange tijd verzorgd met vissersschepen, vanaf 1835
liet de Marine, onder wiens bewind het Loodswezen toen viel, speciale loodsschuiten bouwen, de
zogenoemde rinkelaars.147 Deze brede platbodems voldeden echter slecht op de eilander kusten.
Ze werden vanaf 1867 vervangen door loodskotters: snelle en sterke vaartuigen die ook bij storm
konden worden ingezet.
De totstandkoming van het Noordzeekanaal in 1883, waarmee Amsterdam de beschikking kreeg
over een rechtstreekse en veel kortere vaarweg naar de Noordzee, zorgde voor een sterke afname
van het aantal schepen dat gebruik maakte van de vaarweg over de Zuiderzee van en naar de
Noordzee. Als gevolg daarvan liep ook het aantal beloodsingen dat vanaf Terschelling werd verzorgd sinds dat jaar sterk terug.
De loodsen werden gewoonlijk vanaf de loodsboot naar het te beloodsen schip overgebracht met
de loodssloep, waarin behalve de stuurman vier roeiers hadden plaatsgenomen. Wanneer op
de loodsboot een schip in zicht kwam dat de loodsvlag (de eigen natievlag met een witte band
ter breedte van een vijfde van de vlag) aan de voormast had gehesen, dan maakte de loods zich
klaar. Met zijn knapzak daalde hij in de sloep af om naar het schip te worden geroeid. Met mooi
weer was dat geen probleem, maar bij storm was uiteraard veel zeemanschap noodzakelijk. Om
nog maar niet te spreken over het moment dat de loods vanuit de sloep op het juiste moment
de touwladder moest grijpen die het te beloodsen schip had laten zakken. Eenmaal aan boord
neemt de loods het bevel over het schip over, al blijft de kapitein verantwoordelijk.
Een loods moet een goed zeeman zijn. Dat gold vooral in de tijd van de zeilschepen. Het was
geen kleinigheid om een volgetuigd schip in een woelige zee door de nauwe zeegaten te brengen,
zeker niet zonder een beroep te kunnen doen op motorvermogen en zonder gebruik te kunnen
maken van moderne hulpmiddelen als marifoon, radar en apparatuur om op elk moment de
positie van het schip te kunnen bepalen, zoals GPS (Global Position System).
De loodskotters van Terschelling werden in 1912, 1914 en 1915 vervangen door loodsschoeners.
Oorspronkelijk waren die van hout, maar in 1922 kwamen twee stalen schoeners in de vaart. In
1924 werden ze van een motor voorzien.
De Terschellinger bevolking heeft met de loodsdienst een aantal rampen meegemaakt, die ernstige sporen achterlieten. Zo verging op 11 oktober 1835 in een zware storm ‘Loodsrinkelaar no.
1’. Er waren negen slachtoffers te betreuren, die negen weduwen en 30 kinderen achterlieten.
Voor ondersteuning van de nabestaanden der omgekomen bemanningsleden werd in hetzelfde
jaar opgericht de ‘Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende weduwen
en weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der loodsboten van Terschelling’.
Het kapitaal van de vereniging, die in 1896 werd opgeheven, ging in dat jaar naar de nieuw
opgerichte stichting ‘Ondersteuningsfonds’, waaruit tien weduwen op Terschelling, Vlieland en
Wieringen jaarlijks een geldbedrag ontvingen.148
‘Loodsrinkelaar Terschelling en het Vlie no. 4’ verging op 2 december 1867 in een zware NWstorm: zeven slachtoffers, 31 weduwen en wezen. Als aanleiding tot de ramp werd door de bevolking gewezen op een bepaling in de Loodswet die voorschreef dat de loodsvaartuigen bij slecht
weer zo lang mogelijk op kruispost moesten blijven.149 Alleen als het werkelijk onmogelijk werd
147 Zwaal. 96.
148 Statuten der Stichting genaamd: ‘Ondersteuningsfonds’. Terschelling, 22 juni 1896.
149 De loodsboten namen een bepaalde positie voor de zeegaten in waarbij ze heen en weer kruisten, wachtend op een schip dat om
een loods zou vragen.
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nog langer op open zee te verkeren mocht men de veilige haven opzoeken. Maar dan was het
vaak al te laat, omdat een felle branding de scheepjes belette het Vlie binnen te lopen zodat ze
gedwongen waren om op zee te blijven.
De opvolger van ‘Loodsrinkelaar Terschelling en het Vlie no. 4’, een rinkelaar met dezelfde naam,
verging in de nacht van 24 op 25 oktober 1868 tijdens slecht weer. Er waren negen slachtoffers te
betreuren die negen weduwen achterlieten, waarvan twee zwanger, alsmede 23 kinderen onder
de 16 jaar. Naar aanleiding van deze ramp schreven de 36 op dat moment op Terschelling wonende gezagvoerders en een groot aantal andere eilandbewoners gezamenlijk een brief naar de
minister van Waterstaat. Men wees daarin op het onderhoud van de loodsvaartuigen, waar veel
op aan te merken zou zijn. Ook vroeg men om nader onderzoek naar het beleid van het Loodswezen op Terschelling, dit in verband met de opdracht om bij slechte weersomstandigheden zo
lang mogelijk op zee te blijven.
In de nacht van 19 op 20 oktober 1869 verging tijdens zware storm Loodskotter ‘Terschelling en
het Vlie no. 9’. Ditmaal waren er elf slachtoffers, die gezamenlijk elf weduwen en een twintigtal
kinderen achterlieten. Veel indruk maakte ook de laatste ramp die de Terschellinger bevolking
trof. Dat was die met de loodsschoener ‘Terschelling en het Vlie no. 2’ die op 25 november 1925 in
vliegende storm verging. Er vielen dertien slachtoffers, die elf weduwen en 30 kinderen achterlieten. Opnieuw ontstond op het eiland veel commotie naar aanleiding van deze scheepsramp.
De verplichting voor de schipper om bij slecht weer zo lang mogelijk op kruispost te blijven,
kreeg weer veel kritiek. Nadat er vragen in de Tweede Kamer waren gesteld werd de loodsdienst,
na advies van een onderzoekscommissie aan de minister van Marine, in 1927 gereorganiseerd.
Voortaan zouden alle schepen die daarom vroegen worden beloodst vanuit de haven van WestTerschelling, waar de loodsboot ook werd gestationeerd. Aan dit besluit heeft waarschijnlijk ook
de opkomst van moderne communicatiemiddelen (de radio-telegrafie) ten grondslag gelegen.150
De reorganisatie van 1927 had echter meer gevolgen voor de Terschellinger loodsdienst. De dienst
werd in 1926 nog uitgeoefend door een motorschoener en een zeesleepboot, daarna nog korte
tijd door twee motorschoeners, beiden goed voor een werkgelegenheid van circa 25 man varend
personeel, maar in 1927 verdween het laatste Terschellinger loodsvaartuig van de Noordzee. Het
werd vervangen door een ingehuurd stoomvaartuig.
Schepen die een loods verlangden moesten voortaan een radio-telegrafische aanvraag richten
aan het walstation van de Marine te Willemsoord. Mochten ze geen verbinding krijgen dan kon
ook een loods worden aangevraagd door een voorgeschreven loodssignaal te geven aan het lichtschip Terschellingerbank of aan het Haaksvuurschip. Vanaf 1927 bleven slechts drie loodsen op
Terschelling achter.151 Die situatie met een minimale bezetting heeft tientallen jaren voortbestaan.
In 1972 werd er één loodsendistrict Noord ingesteld, met als hoofdplaats Delfzijl. Daardoor
moest de directie van Harlingen naar Delfzijl verhuizen. Vanaf 1988 zijn de loodsdiensten geprivatiseerd in vier regionale loodsencorporaties, overkoepeld door de Nederlandse Loodsencorporatie.152
De taken op het gebied van bebakening en betonning van vaarwegen zijn sindsdien ondergebracht bij de Dienst Vaarwegmarkering van het Directoraat-generaal Scheepsvaart en Maritieme
Zaken (met in het waddengebied vestigingen in Den Helder en op Terschelling), ressorterend
onder het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De magazijnen, werkplaatsen en terreinen voor
de betonning en bebakening werden van Harlingen overgeplaatst naar Terschelling.
150 Van der Horst. Offers van den strengen pligt. 43.
151 Knop. 138 - 139.
152 De Bruin en Lunenburg. 32.
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Tot 1976 werden op het traject Vlierede - Harlingen vice versa jaarlijks nog 2.250 tot 2.500 loodsreizen gemaakt. Harlingen en Terschelling hadden toen beide zes loodsen. Door wijzigingen in
de Loodswet is het aantal loodsreizen gedaald tot 700 in 2006. Die wijzigingen hadden betrekking op de loodsplicht voor de zogenoemde kruiplijncoasters, schepen met een verticaal verplaatsbare stuurhut waardoor ze bruggen kunnen passeren en dus ver rivieren op varen. Doordat de kapiteins van de ‘kruiplijners’ allemaal een 200 mijls-certificaat haalden en hun schepen
qua grootte mee evalueerden komen ze praktisch niet meer naar Harlingen maar varen nu door
naar de grote havens, zoals Amsterdam en Rotterdam.153
In 1988 telde Harlingen nog zes loodsen en Delfzijl 17. Anno 2006 waren dat er respectievelijk
vier en zeven.154 Terschelling telt zelfs helemaal geen loodsen meer. De allerlaatste, Carl J. Bruchner, ging in 2002 met pensioen.155 Het gevolg was, dat vanaf dat jaar alle loodsen vanuit Harlingen naar Vlierede moesten worden aangevoerd. Het district heeft ook geen eigen loodsboot meer,
maar een van district Rijnmond overgenomen loodstender die het voordeel biedt dat de loods op
zee niet meer hoeft over te stappen in een rubberboot, opvolger van de aloude sloep, maar door
de tender zelf op het te beloodsen schip wordt afgezet of daarvan afgehaald. Het loodskantoor en
de vaste ligplaats van de tender, de ‘Zeezwaluw’, waren nog tot maart 2006 in West-Terschelling
gevestigd. Met ingang van dat tijdstip zijn beide verplaatst naar Harlingen, zodat op Terschelling
ook het allerlaatste spoor van de loodsdienst is verdwenen.
Net als de meeste Nederlandse loodsdistricten is ook District Noord al jarenlang verliesgevend.
De tekorten worden aangevuld door district Rijnmond, het enige Nederlandse loodsdistrict dat
wel winst maakt. Daar komt echter een einde aan in 2008, wanneer de loodsenmarkt door privatisering helemaal ‘vrij’ wordt. Het district Noord zal dan uit financieel oogpunt onherroepelijk
verdwijnen, maar wellicht zullen de loodsdiensten dan, net als vroeger, weer worden vervuld
door vissers of oud-zeelieden - tenzij het rijk natuurlijk de aanvulling van de financiële tekorten
van ‘Noord’ over zal nemen.
Veel ongerustheid bestaat onder de loodsen over de op 1 augustus 2002 ingevoerde versoepeling
van de loodsplicht, waardoor schepen die district Noord passeren pas loodsplichtig zijn wanneer
hun lengte de 70 meter overschrijdt in plaats van de minimale lengte van 60 meter die voorheen
werd gehanteerd. Een scheepsramp op of vlakbij de Waddenzee kan zeer ernstige gevolgen hebben voor dit kwetsbare en druk bevaren gebied.156 Maar die kwestie gaat het bestek van deze
studie te buiten.

Berging, veerdiensten, schelpenwinning

Omdat de fenomenen berging, schelpenwinning en veerdiensten op Terschelling in het verleden
onlosmakelijk met elkaar waren verbonden en dezelfde schepen meermalen voor al deze doelen
werden ingezet, worden ze hier in combinatie met elkaar behandeld om overlapping zoveel mogelijk te voorkomen. Deze activiteiten werden ooit alledrie tegelijkertijd ontplooid door Rederij
Doeksen, tegenwoordig - voluit - B.V. Rederij G. Doeksen en Zonen en deel uitmakend van de
Doeksen Transport Group B.V. te Rotterdam. De rederij is momenteel de grootste onderneming
en tevens de grootste werkgever op het eiland. Ook de voorgangers van Doeksen hielden zich bezig met zowel berging, schelpenwinning als het onderhouden van veerdiensten op Harlingen.
Grondlegger van Rederij Doeksen was Gerrit Doeksen, geboren in 1861. Hij begon zijn maritieme
loopbaan als vijftienjarige op de tjalk ‘Vrouwe Anna’ van zijn vader. Met de tjalk werd mos153
154
155
156
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De heer A.M. Lunenburg, zeeloods te Harlingen. Mondelinge mededeling, 24 februari 2003.
Van der Wal. Vertrekkend registerloods Lunenburg maakt zich zorgen over toekomst Harlinger haven.
Hartlief. Pensioen.
Van der Wal. Waddenzee is uiterst moeilijk vaargebied voor onbekenden.

De Doeksenboten ‘Volharding’, ‘Noordsvaarder’ en ‘Bornrif’ bergen in 1919 het afgebroken voorschip van de
gestrande Amerikaanse stomer ‘Liberty Glo’ (Oepkes)
selzaad van Terschelling naar Zeeland vervoerd.157 Op de terugweg werd veelal materiaal voor
de kustverdediging op het eiland meegenomen (stenen, rijshout, basaltblokken), maar ook wel
brandstoffen als steenkool en turf voor Doeksens eigen kolenhandel. Verder voer men regelmatig
met zand van Terschelling naar Groningen.158
De voorouders van Gerrit Doeksen waren aanvankelijk als schipper-eigenaren actief op de Oostzeevaart. Ook zij werden getroffen door de economische achteruitgang tijdens en vlak na de
Franse overheersing van ons land. Zoals bij vele andere schipper-eigenaren ontstond er ook bij de
Doeksens een andere beroepsintegratie: van de positie van schipper-eigenaar belandde men in
die van handelaar in de verscheepte lading.
Nadat Gerrit Doeksen de ‘Vrouwe Anna’ van zijn vader had overgenomen, verging dit schip in
1895. Doeksen en zijn knecht wisten te overleven. Het volgende jaar voer Doeksen met de ‘Volharding’, een houten tjalk. Met dit schip werden vooral schelpen vervoerd voor kalkbranderijen
in Harlingen (Van der Wal) en op Texel (Dros). Omdat de schelpenwinning op de Waddenzee een
lucratief bedrijf was, spande Doeksen zich ertoe in zelf een schelpenzuiger in bezit te krijgen.
Dat werd de ‘Willem Barendsz’, die in 1908 werd opgeleverd. Zoutkamp werd de thuisbasis van
de nieuwe zuiger, aangezien men vooral viste op de rijke schelpenbanken onder Ameland en bij
de Lauwerszee.159
Voorheen was de schelpenvisserij echter niet zo winstgevend. Aanvankelijk werd dit bedrijf uitgeoefend als aanvulling op de visserij. De schelpen werden gewonnen voor kalkbranderijen (na
het branden werd de kalk toegepast in de bouw) en voor bestemmingen als kippengrit (gemalen
157 Mosselzaad, in feite zeer jonge mosseltjes, wordt opgevist uit de Waddenzee. Het wordt uitgezaaid op de mosselpercelen, eveneens
in de Waddenzee gelegen. Na twee jaar vindt de ‘oogst’ plaats. De volgroeide mosselen worden dan veelal naar de Zeeuwse wateren vervoerd, waar ze op beschutte plaatsen zonder te veel stroming in het water worden verwaterd, d.w.z. het in hun darmkanaal aanwezige
zand en slik kunnen kwijtraken. Vroeger werd het zaad ook wel direct naar Zeeland vervoerd om daar op te groeien.
158 Smit. 157.
159 Boot. 52.
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Rechts de schelpenzuiger annex bergingsboot ‘Texel’ van de firma Dros (’t Behouden Huys)
schelpen), en later ook als wegverharding voor bijvoorbeeld fietspaden op de waddeneilanden,
enzovoorts. De schelpenvisserij leverde pas pure winst op toen men ontdekte dat er betere prijzen konden worden gemaakt wanneer men maar geregeld bij de afnemers aanvoerde.160
Inmiddels kwam aan het eind van de negentiende eeuw het bergingsbedrijf op, mogelijk gemaakt door de komst van de stoommachine waardoor men de beschikking kreeg over voldoende
energie om schepen tijdens een dreigende stranding uit de branding te trekken. Gezien het grote
aantal schepen dat in die periode Terschelling passeerde, had de bergerij daar zeker kansen.
De zuidelijke Noordzee werd ook toen al druk bevaren. Concrete cijfers uit het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw zijn niet bekend, maar momenteel zijn er in
dit gebied circa 250.000 scheepvaartbewegingen per jaar, hetgeen neerkomt op 700 per dag.161
Terschelling ligt niet ver verwijderd van de zgn. ET-route tussen Esbjerg en Texel, waar dagelijks
honderden schepen gebruik van maken. Er wordt over de route gevaren door schepen die vanaf
de Atlantische Oceaan of Europese havens als Rotterdam op weg zijn naar het Oostzeegebied of
de grote Duitse havens Hamburg en Bremen, en omgekeerd. Uit veiligheidsoverwegingen kent
de route twee verkeersstelsels met daar tussenin een ‘middenberm’.
De eerste rederij die een berging bij Terschelling verrichtte, was de firma Zeilmaker & Co. uit
Harlingen met de sleepboot ‘Magnet 2’. Dit bedrijf heeft voor haar bergingsactiviteiten echter
nimmer van de haven van West-Terschelling gebruik gemaakt. Dat deed wel kapitein-eigenaar
W.H. Ter Meulen uit Bodegraven, die betrokken was bij de berging van het ‘Lutine’-goud. Zijn raderstoomsleepboot ‘Antagonist’ was in 1871 twee weken bezig met een zandduiksysteem boven
het wrak van de ‘Lutine’ (men wist slechts wat zink te bergen).162
In 1875 verscheen de raderstoomsleepboot ‘Adsistent’ van de firma Smit & Thomasz uit Nieu160 Drost. 14.
161 www.nioz.nl.
162 Het Britse fregat ‘Lutine’ verging in de nacht van 9 op 10 oktober 1799 in het zeegat tussen Terschelling en Vlieland. Hierbij kwamen 270 opvarenden om het leven. Slechts één man overleefde de ramp, maar die stierf de volgende dag alsnog. Het schip was onderweg
van Yarmouth naar Hamburg. De lading bestond uit goudstaven, waarschijnlijk 150.000 Engelse ponden soldij voor Britse soldaten in
dienst van de uitgeweken Willem V en ‘landsjuwelen’ die de prins naar Engeland had gezonden om ze opnieuw te laten zetten en slijpen. Er werden vele malen pogingen gedaan om de schatten te vinden, maar meestal was dat vergeefs omdat het wrak al spoedig onder
het zand was verdwenen. Volgens opgave van Lloyd’s in Londen is in de jaren direct na de stranding ongeveer tien procent van de lading
door vissers geborgen. De ‘buit’ bestond vooral uit tuigage, zeilen en scheepskanonnen. De tinbaggermolen ‘Karimata’ wist in de jaren
dertig van de twintigste eeuw één goudstaaf te bergen. Vanaf 1990 is duikteam ‘Caranan’ uit Harlingen, onder leiding van oud-Terschellinger Ane Duijf, bezig de verschillende wrakdelen te inventariseren. Uit de inventarisatie zal t.z.t. een wetenschappelijke publicatie
voortvloeien. Sinds oktober 2005 staat bij Maritiem Instituut Willem Barentsz aan de Dellewal te West-Terschelling een Lutine-monument, bestaande uit twee kanonnen, een spant van het rampschip en een plaquette. Ook in Harlingen staat (op de Waddenpromenade)
sinds 2005 prominent een kanon van de Lutine. Van der Wal. Lutine-onderzoekers spreken vrijuit over onderzoek.
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wediep ten tonele op Terschelling. Ze verleende assistentie aan een in de Terschellinger gronden
gestrande Engelse schoener. De ‘Adsistent’ werd vanaf 1877 op Terschelling op station gelegd. De
eigenaren kregen concessie voor de sleepdienst van het Stortemelk naar Terschelling. Met dit
schip werden tal van wrakopruimingen rond het eiland verricht. Maar in 1878 en 1879 vonden er
geen strandingen plaats bij Terschelling, waardoor de eigenaren van de ‘Adsistent’ in geldnood
kwamen. Deels kon die nood van Smit & Thomasz worden gelenigd met een contract voor het
uitbrengen van de roeireddingboot van West-Terschelling, deels ook door een koppeling met de
veerdienst Terschelling - Harlingen vice versa.
Smit & Thomasz hebben verschillende pogingen ondernomen om voor het onderhouden van
de - niet winstgevende - veerdienst subsidie van de rijksoverheid te verkrijgen, maar dat werd
telkens geweigerd. Het einde van het bedrijf kwam, toen schipper-eigenaar Maarten Thomasz op
28 augustus 1880 tijdens zwaar weer op de Noordzee overboord sloeg en verdronk. De ‘Adsistent’
werd daarop verkocht aan de Amsterdamse rederij Zur Mühlen, die het schip na een grondige
opknapbeurt eveneens op Terschelling op station legde.163
Begon het schelpenvissen in het waddengebied als een aanvulling op de visserij, het bergingswerk startte juist als een aanvulling op de met stoomschepen bedreven schelpenvisserij. Bergingswerk rond de waddeneilanden vanaf Terschelling bleef lange tijd het monopolie van Zur
Mühlen. Deze rederij verkreeg in 1883 ook vergunning voor het onderhouden van een postbootdienst vanuit Harlingen op Vlieland en Terschelling. Daartoe liet men de sleepboot ‘Terschelling’
bouwen, die niet geschikt was voor gebruik als schelpenzuiger, maar wel voor het bergingswerk.
Veel beter zelfs dan de stoomschelpenzuigers van de concurrentie: de Friesche Stoomschelpenzuiger Maatschappij uit Harlingen (een maatschap van vier schippers) en de firma Dros op Texel.
Maar omdat de ‘Terschelling’ het veel te druk had met de post- en passagiersdienst kwam Zur
Mühlen voorlopig niet aan bergingswerk toe.
Dat werd anders, toen de van Smit & Thomasz overgenomen ‘Adsistent’ op Terschelling op post
werd gelegd. Maar dit schip was niet echt geschikt voor het werken op de ruwe Noordzee. Niettemin werden er in totaal een kleine 90 schepen mee geborgen.164 Er kwam opeenvolgend een
aantal andere schepen voor in de plaats, totdat Zur Mühlen in 1895 - 1896 de ‘Neptunus’ liet bouwen, een zodanig uitgeruste schelpenzuiger dat er ook bergingswerk mee kon worden verricht.
Zur Mühlen was een groot bedrijf met veel invloed in de Noordhollandse scheepvaart. Behalve de
sleper/zuiger op Terschelling had de rederij boten op station liggen in Den Helder (Nieuwediep),
IJmuiden en Amsterdam. Bovendien exploiteerde het bedrijf diverse veerdiensten tussen plaatsen aan de kusten van de Zuiderzee. Zur Mühlen haalde steeds meer schepen naar Terschelling,
waaronder de zware zeeslepers ‘Titan’, ‘Atlas’ en ‘Simson’. In 1907 werd de veerdienst op Vlieland
en Terschelling overgedaan aan Rederij Bosman uit Alkmaar, waarna ook de ‘Terschelling’ aan de
sleepvloot op het eiland werd toegevoegd.165 Rederij Bosman onderhield toen al de zogenoemde
‘Alkmaar Packet’ van Alkmaar op Amsterdam, de lijn tussen Enkhuizen en Stavoren en de dienst
van Den Helder op Texel.166
In 1908 bracht de Texelse firma Dros een nieuwe schelpenzuiger in de vaart, de ‘Texel’, die ook
dienst kon doen als bergingsschip. De ‘Texel’ werd op Terschelling op station gelegd. Met Zur
Mühlen werd een overeenkomst tot samenwerking gesloten. Vanaf dat moment strekte het werkgebied van Zur Mühlen zich uit van IJmuiden tot aan Borkum.
In hetzelfde jaar begon zich de concurrentie met Doeksen af te tekenen, nadat deze de ‘Willem
163
164
165
166

Boot. 30.
Ibidem. 36.
Drost. 15.
Colmjon. 91.
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De aankomst van ‘de’ boot was ook in 1921 al een evenement (Oepkes)
Barendsz’ in de vaart had gebracht. Maar het lot leek Doeksen niet goed gezind. In 1911 zonk het
nieuwe schip ten zuiden van Ameland bij Hollum. Aan boord waren Jan en Daan Doeksen, Gerrits zonen. Zij konden worden gered door de ‘Lyons’ van de Engelse National Salvage Association,
een tot bergingsboot omgebouwde Kanaal-ferryboot die vanaf 1910 op Terschelling was gestationeerd en door de Britten vooral werd gebruikt bij de jacht op het ‘Lutine’-goud.
Intussen was de bergingsconcurrentie op Terschelling nog verder toegenomen. Behalve de ‘Texel’
zette Dros in 1909 ook de ‘Neptunus’ in. Vanuit IJmuiden kwamen de zeesleepboten ‘Admiraal de
Ruyter’ en ‘Vischploeg’ naar Terschelling, die later werden vervangen door de ‘Athleet’.
Doeksen verving de gezonken ‘Willem Barendsz’ door de schelpenzuiger ‘Trio’, maar liet ook
een nieuwe stoomsleepboot bouwen: de ‘Volharding’. Deze werd als schelpenzuiger in de vaart
gebracht maar was ook als bergingsboot inzetbaar. Vanuit Duitsland verscheen op Terschelling
nog een kaper op de kust: het Hamburger sleepbootbedrijf Bugsier Reederei und Bergungs AG,
op het eiland kortweg Bugsier genoemd. Deze rederij zette in samenwerking met Doeksen de
stoomsleepboot ‘Vulkan’ in, waarmee de concurrentie met Dros en Zur Mühlen dus weer enigszins op peil kwam.167
De in 1914 uitgebroken Eerste Wereldoorlog maakte een eind aan deze verwarrende situatie
met tegelijkertijd schepen van vier en soms wel vijf verschillende rederijen op Terschelling, die
elkaar hun ‘buit’ voortdurend betwistten. De Engelsen trokken hun ‘Lyons’ terug en de Duitsers
de ‘Vulkan’. Bergingswerk was tijdens de oorlog ook niet meer mogelijk vanwege de dreiging van
oorlogsschepen en de door de strijdende partijen op de Noordzee uitgelegde mijnenvelden.
Na de oorlog trok Zur Mühlen zich helemaal uit de sleep- en bergingsvaart terug. Samenwerking
ontstond er nu tussen Dros en Doeksen. De schepen van beide bedrijven werden in één vloot
verenigd. Gezamenlijk werd een nieuwe poging ondernomen om het ‘Lutine’-goud te bergen,
maar ook nu weer tevergeefs.
Rederij Doeksen nam in 1923 de veerdienst van Harlingen op Terschelling en Vlieland over van
Rederij Bosman. In 1939 werd de Stoombootmy van Dros geliquideerd. Doeksen nam toen Dros’
enige overgebleven boot over, de ‘Neptunus’.
167 Drost. 50.
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Van Bosman werden de schepen ‘Minister Kraus’, ‘Prinses Juliana’ en ‘Vlieland’ overgenomen.
Sindsdien verzorgt Rederij Doeksen tot op de huidige dag de veerdiensten van Harlingen op
Vlieland en Terschelling en tussen die beide eilanden.
Het was natuurlijk niet voor het eerst dat er veerdiensten op Vlieland en Terschelling werden
verzorgd, zoals we zagen. Al in 1862 voer een postschuit van Harlingen naar Vlierede en Terschelling, waarbij passagiers en post voor Vlieland op de rede door een Vlielander scheepje werden
overgenomen. Deze dienst, verzorgd door de botter TS 14 van de Terschellinger schipper Tjerk
de Haan, zou tot 1883 standhouden. In welke mate er gebruik van werd gemaakt tonen de cijfers
over 1875 aan, toen 117 brieven en 83 passagiers werden vervoerd.168
Een poging om in 1875 met een stoomboot een dienst op de eilanden te onderhouden liep financieel stuk vanwege het - te - lage passagiersaanbod. Schipper T.C. Schol was zulks van plan met
de ‘Koophandel’. Zijn aanvraag voor Rijkssubsidie werd echter afgewezen. Schol ondernam geen
nieuwe poging. Hij overleed in 1876.169
In 1883 zette rederij Zur Mühlen een dienst op met de nieuwe postboot ‘Terschelling’. Op vrijdag
20 juli van dat jaar begon het schip een dagelijkse dienst te varen van Harlingen op Terschelling
vice versa. Het jaar 1883 betekende hiermee een doorbraak van de geïsoleerde ligging van zowel
Terschelling als Vlieland. De Harlinger Courant, toen nog verschijnend onder de titel Dagblad
van Friesland, benoemde in dat jaar een correspondent op Terschelling, zodat de krant voortaan
ook Terschellinger nieuws opnam.170
De dagelijkse veerdienst betekende ook het begin van de ontwikkeling van Terschelling als recreatieoord, waarmee een nieuw tijdperk voor het eiland aanbrak. Rederij Bosman uit Alkmaar nam
de veerdienst in 1907 van Zur Mühlen over en richtte daartoe de NV Terschellinger Stoomboot
Maatschappij (TSM) op. In 1923, zoals gezegd, kwamen de veerdiensten in handen van Doeksen
door de overname van alle aandelen in de TSM. Sindsdien was er sprake van Reederij Doeksen.
Korte tijd heeft ook nog een andere rederij een veerdienst op Terschelling onderhouden: die van
schipper Johannes Kool uit Medemblik. Kool opende op 25 juni 1932 met zijn schip ‘IJsselmeer
I’ een stoombootdienst tussen Den Helder, Oudeschild op Texel, Vlieland en Terschelling. Het
betrof een tweedaagse dienst: op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Terschelling, de andere
dagen vanuit Den Helder. Vooral Kools vrachtvervoer bleek voor hem lucratief te zijn. Maar vanwege het lage passagiersaanbod en het ontbreken van subsidie liep het aanvankelijke succes snel
terug. Op 2 maart 1933 verkocht Kool zijn rederij ‘Stoomboot Onderneming IJsselmeer’ samen
met de schepen ‘IJsselmeer I’ en ‘Waddenzee’ aan Doeksen.
Het zou in het kader van deze studie te ver voeren om de hele geschiedenis van Rederij Doeksen
hier weer te geven. Toch dient nog een enkel woord aan de ontwikkeling van het bedrijf te worden besteed, omdat juist Doeksen zo’n groot stempel op de veranderingen op het eiland heeft
gedrukt door met veel kennis van zaken en ‘Hollands koopmanschap’ in te springen op de grote
vlucht die de recreatie nam, vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Ook zal kort worden
ingegaan op een tweetal onder de passagiers zeer populaire veerboten van Doeksen.
De rederij heeft in de ruim tachtig jaar van zijn bestaan talrijke schepen in de vaart gehad.
Daaronder waren enkele opvallende. Allereerst moet de roemruchte, van Bosman overgenomen,
raderboot ‘Minister Kraus’ worden genoemd, die van 1907 tot 1947 - met talrijke onderbrekingen
168 Ibidem. 41.
169 Ibidem.
170 Ibidem. 43
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De vierde sleepboot op rij met de naam ‘Holland’ van Rederij Doeksen is gerestaureerd en maakt anno 2006
tochten met betalende passagiers (Henry Drost)
tijdens de Duitse bezetting - de veerdienst tussen Harlingen en Terschelling heeft verzorgd.171
Deze stoomraderboot was erg populair onder de passagiers. Het in die tijd hypermoderne schip
beschikte over een ruime salon, smaakvol ingericht met roodpluche banken en voorzien van
elektrisch licht. Vast onderdeel van de overtocht was voor de passagiers het verorberen van de
door hofmeester Sipke van der Wijk gebakken bot, die in schalen in de salon werd uitgeserveerd.
Behalve passagiers, vervoerde de ‘Minister Kraus’ ook vracht. Na de Tweede Wereldoorlog heeft
Doeksen met dit schip ook nog korte tijd een dienst op het traject Terschelling - Amsterdam vice
171 Boot. 318.
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versa gevaren. In 1947 maakte de ‘Minister Kraus’ haar laatste reis: naar de sloper in Hendrik Ido
Ambacht.172
In de jaren dertig van de vorige eeuw maakte Doeksen reclame met ‘het snelste passagiersschip
in harer klasse in West-Europa’. Dat was de bergingssleepboot ‘Holland’, die een snelheid kon
halen van 15 knopen. Door op het achterdek een complete salon neer te zetten transformeerde
men deze sleepboot in de zomermaanden tot luxe passagiersschip voor de dienst Harlingen Terschelling vice versa.
Vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog bestelde Doeksen één van de op dat moment
sterkste zeesleepboten ter wereld, opnieuw een ‘Holland’. Dit schip ging niet lang na de oplevering in 1942 echter in Duitse dienst verloren en heeft nooit voor de rederij gevaren.
Na de oorlog moest de passagiersdienst van Doeksen zich vanwege het gebrek aan van alles eerst
nog behelpen met schepen van ver voor die periode. Een voormalig Brits korvet zou de derde
‘Holland’ worden. Doeksen voer er mee tot 1950. Toen in de loop van de jaren vijftig het toerisme
naar de waddeneilanden een steeds grotere vlucht begon te nemen, bracht Doeksen een nieuwe
‘Holland’ in de vaart, de vierde van die naam in successie. Dit schip kon niet alleen als bergingssleepboot worden ingezet, maar ook als passagiersschip. De ‘Holland’ bood plaats aan 700 passagiers. Het schip werd in 1950 opgeleverd.
Het was deze ‘Holland’ waarvan de bemanning vaak krasse staaltjes uithaalde tijdens het bergingswerk. Talloze toeristen koesteren nostalgische herinneringen aan dit schip, dat voor haar
tijd zeer snel was en meer op een jacht dan op een sleep- of passagiersboot lijkt. In 1975 werd de
‘Holland’ uit de vaart genomen. Doeksen kon de concurrentie met de veel sterkere slepers van
Smit Internationale toen niet meer aan. Tot 1998 werd het schip vercharterd aan Rijkswaterstaat,
die het gebruikte voor milieumetingen. De ‘Holland’ werd in 1998 opgelegd in de haven van
West-Terschelling en kwam daarna in particuliere handen. Eigenaar werd een groep liefhebbers
(oud-leerlingen van zeevaartschool Willem Barentsz) die het schip terug bracht in de oude staat.
Vaste ligplaats werd Den Helder. De ‘Holland’ maakt in opdracht van de Stichting Zeesleper Holland vaartochten met betalende passagiers.173 Tijdens de zomermaanden ligt de ‘Holland’ veelal
op Terschelling om van daaruit excursies te maken. In 2006 verplaatste de stichting zijn kantoor
van Den Helder naar Harlingen, dat nu vaste ligplaats is.
De vloot van B.V. Rederij G. Doeksen & Zonen bestond in 2006 uit de passagiersschepen ‘Friesland’, ‘Vlieland’ en ‘Midsland’, waarmee de diensten op Vlieland en Terschelling worden onderhouden. Met de snelle catamaran ‘Koegelwieck’ wordt een sneldienst tussen Harlingen en de beide eilanden verzorgd. De in 2001 opgeleverde snelboot ‘Najade’ werd verhuurd voor particuliere
afvaarten en diende tevens als reserveboot voor de ‘Koegelwieck’. Eind 2002 bleek dat Doeksen
weinig belangstelling ondervond voor particuliere afvaarten met de ‘Najade’. De rederij besloot
daarop het schip in de verkoop te doen. Gemeenteraad en bevolking maakten daar echter ernstig
bewaar tegen omdat men vreesde niet meer de beschikking over een snelboot te hebben wanneer
de ‘Koegelwieck’ voor onderhoud tijdelijk uit de vaart zou worden genomen. Niettemin werd de
‘Najade’ in 2004 naar het buitenland verkocht. Medio 2002 werd de vrachtcatamaran ‘NoordNederland’ door Doeksen in gebruik genomen. De rederij telt anno 2006 130 vaste werknemers.
TSM Catering BV, dat de catering op de schepen verzorgt, heeft 25 vaste krachten in dienst. Zij
worden ’s zomers ondersteund door circa 25 uitzendkrachten.
Concurrentie in het vrachtvervoer ondervindt Doeksen tegenwoordig van Rederij Waddentransport van de heer Fred Lakeman op Terschelling. Dit bedrijf vervoert tegen een lager tarief dan
172 Drost. 80.
173 Overduin. Een halve eeuw ‘Holland’ IV.

55

Doeksen vracht tussen Harlingen, Vlieland en Terschelling en omgekeerd. Rederij Waddentransport vaart met een voormalige coaster, de ‘Challenger’, en een voormalige Duitse veerpont, de
‘Terschellinger Bank’. Of de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT), die in de paragraaf over de
scheepvaart aan de orde kwam, succesvol zal zijn moet nog blijken. Wanneer dit initiatief concrete vormen aanneemt, zal Doeksen dus ook concurrentie voor zijn passagiersdiensten gaan
ondervinden.
Rederij BV G. Doeksen & Zonen is voor honderd procent dochter van de Doeksen Transport Group
B.V. te Rotterdam. De overige dochters zijn Rederij Spido te Rotterdam, die met vier schepen
rondvaarten verzorgt in de Rotterdamse havens en omgeving; Veer Maassluis, een rederij die met
twee carferries auto’s over de Nieuwe Waterweg vervoert op het traject Maassluis - Rozenburg
vice versa; Fast Ferry in Rotterdam, een bedrijf dat met twee speedferries passagiers overzet op
het traject Rotterdam - Dordrecht vice versa en Aqualiner, dat met een high speed ferry passagiers vervoert op het traject Almere - Huizen vice versa. Vanaf 2005 onderhoudt rederij Nedlines
een dienst voor passagiers en vrachtauto’s tussen IJmuiden en Harwich. Eén van de in Nedlines
deelnemende partijen is de Doeksen Transport Group B.V.

De zeevaartschool

De zeevaart en andere maritieme activiteiten lopen als een rode draad door de geschiedenis
van Terschelling. Daartoe behoort ook het zeevaartonderwijs, dat vanaf 1875 in gestructureerde
vorm gestalte kreeg op het eiland. Dergelijke initiatieven waren elders in het noorden al eerder
in de negentiende eeuw genomen. De Terschellinger zeevaartschool zou daar echter als enige de
crisis van de jaren dertig in de twintigste eeuw overleven. Die in Harlingen, op Schiermonnikoog
en de Visserijschool in Wierum moesten toen hun deuren sluiten omdat de rijksoverheid er uit
oogpunt van bezuiniging niet langer subsidie beschikbaar voor wilde stellen.
In vroeger eeuwen vond de vorming van zeelieden bijna uitsluitend aan boord van de schepen
plaats. Wel waren overal in ons land in havenplaatsen particuliere zeevaartschooltjes actief, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Er zijn geen aanwijzingen dat daar op Terschelling sprake van
was, maar ongetwijfeld zal dat ook daar het geval zijn geweest.174
Op de lagere scholen van het eiland werden in de negentiende eeuw echter wel cursussen in wisen zeevaartkunde gegeven. Dat was op Terschelling in bijna elk dorp het geval, ook nog nadat
de Zeevaartschool in 1875 al van start was gegaan. Zo verzorgde in Hoorn de onderwijzer Bos in
1910 naast het gewone onderwijs ook lessen in wis- en zeevaartkunde. Zijn cursus ging door voor
een prima vooropleiding tot de Zeevaartschool.175 Ook de lagere school op West-Terschelling,
waar de op Terschelling geboren maar aanvankelijk op Texel werkende ‘meester’ Zwaal stond,
verzorgde onderwijs in wis- en zeevaartkunde.176
De Terschellinger Zeevaartschool kwam, in vergelijking met zeevaartinstituten elders in het
land, pas laat tot stand. In Amsterdam ging in 1785 reeds een zeevaartschool van start. In Rotterdam was dat het geval in 1833, in Delfzijl in 1856, in Veendam in 1833, op Ameland in 1843, in
Den Helder in 1854, in Vlissingen in 1903, in Harlingen in 1818, op Schiermonnikoog in 1861 en
op Vlieland in 1867.177 Op Terschelling hield het, juist op die dag beëdigde, raadslid C.C. Ruige op
19 december 1871 in de gemeenteraad een pleidooi om in navolging van Vlieland een gemeentelijke zeevaartschool op het eiland te stichten. Burgemeester Mentz deelde aansluitend daarop
174
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177
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op 17 mei 1872 aan de raad mee ‘dat zich een commissie heeft gevormd die de stichting van een
school zal voorbereiden’.178
Financiële problemen waarmee de gemeente kampte verhinderden een oprichting op korte termijn, maar op 4 januari 1875 kwam het toch zover. Behalve de gemeente, verklaarden ook het
Rijk en de provincie Noord-Holland zich bereid de nieuwe school mede te financieren. Beide
laatstgenoemde overheden droegen jaarlijks 500 gulden in de kosten bij.
Doel van de school was: de wetenschappelijke vorming van zeelieden door het geven van onderwijs in de praktische en theoretische zeevaartkunde, wiskunde, aardrijkskunde, en de behandeling van werktuigen, benevens de beginselen van de stoomwerktuigkunde. Aansluiting op het
lager onderwijs was de leidinggevende gedachte.179 Het schoolgeld bedroeg voor de cursus in
zeevaartkunde twee gulden per maand en voor die in wiskunde een gulden.
Het leerplan voor de nieuwe school omvatte de volgende onderwerpen:
a. kennis om onder verschillende omstandigheden en op de meeste geschikte wijze de plaats van
een schip op zee te kunnen bepalen en om met het schip op de meest voordelige wijze de plaats
van bestemming te bereiken;
b. kennis van schip en tuig, manoeuvres met zeil- en stoomschepen, stuwen, garneren en beladen;
c. navigatie op de Noordzee, het Kanaal, de Oostzee en de Oceaan;
d. kennis van de scheepsboekhouding en van de Nederlandse wetten en reglementen op het
gebied van scheepvaart en koophandel.180
Huisvesting werd gevonden in een gebouwtje in de latere Zeevaartschoolstraat. Tot directeur
werd benoemd de 21-jarige K. Prakken. Prakken had, ondanks zijn jeugdige leeftijd, aan de
Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam gestudeerd, had gevaren en was in het bezit van
de akten wiskunde en theoretische zeevaartkunde. De school startte met 26 leerlingen.181 Het
eerste resultaat mocht er zijn, want alle zeven leerlingen die zich in de septembermaand van het
stichtingsjaar aan het examen onderwierpen, slaagden.182
De school leidde aanvankelijk alleen op voor het stuurmansdiploma. In 1899 werd ook begonnen
met een opleiding voor machinisten, die uitbreiding van de school met een werkplaats nodig
maakte. Om die reden was eveneens vergroting van het lerarenkorps noodzakelijk. In 1911 was
het aantal opleidingen al aanmerkelijk uitgebreid. In dat jaar verzorgde de school cursussen
voor onbevarenen tot stuurmansleerling en leerling-machinist, aansluitend op de lagere school,
was er een voorbereidende klas voor derde stuurman, examenklassen voor derde, tweede en eerste stuurman, Voorlopig Diploma en Diploma A als machinist, alsmede het Diploma B en C voor
machinist. Het aantal leerlingen nam dan ook gestadig toe: van 81 in 1901 naar 160 in 1913.183
Deze stijging van het leerlingental maakte uitbreiding van het gebouw noodzakelijk. Maar al
snel bleek het gebouw opnieuw te klein en werden plannen voor nieuwbouw gemaakt. Aanvankelijk stond de met de Eerste Wereldoorlog samenhangende schaarste die nog in de weg, maar
in 1918 kon men eindelijk van start. Een jaar later was de nieuwbouw aan de Burgemeester Van
Heusdenweg gereed. Het gebouw werd geopend als Willem Barentsz School (WBS).
Na 1924, toen geleidelijk aan de crisisjaren aanbraken, liep het aantal leerlingen van de Terschellinger Zeevaartschool enigszins terug van 186 in 1923 tot 144 in 1927. In 1923 waren, behalve de
directeur, dertien leraren aan de school verbonden. Wegens bezuinigingsmaatregelen werd het
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aantal personeelsleden in 1924 echter teruggebracht tot tien.184
Als gevolg van het in 1921 ingevoerde centrale eindexamen werd de opleiding voor stuurmansleerling vanaf dat jaar onderscheiden in AS en BS, evenals die voor leerling-machinist in AM en
BM. In de jaren twintig startte de Terschellinger school met een opleiding voor eerste en tweede
klas radiotelegrafist. Dit, vanwege de opkomst van de moderne communicatiemiddelen in die
jaren.
In 1935 werd een internaat bij de school in gebruik genomen. Volgens Knop liep als gevolg daarvan het percentage op Terschelling geboren leerlingen terug.185 Tot aan de ingebruikname van
het internaat schommelde dit rond de zeventig procent van de ‘schoolbevolking’, maar na 1935
daalde dat percentage door de komst van meer leerlingen van elders.186 Tussen 1936 en 1940
daalde het percentage van Terschelling afkomstige leerlingen van 48 tot 22. Er speelden echter meer factoren een rol dan alleen de ingebruikname van het internaat, vooral toen na de
bezettingsjaren het aantal leerlingen van elders nog verder toenam. Door de sluiting van de
zeevaartscholen in Harlingen en op Schiermonnikoog per 1 september 1934 nam het aantal
leerlingen uit Friesland dat besloot aan de Terschellinger zeevaartschool te gaan studeren, toe.
Verder bestond er na de oorlogsjaren onder de Nederlandse jeugd een grote animo voor een maritieme toekomst, reden waarom in die periode leerlingen afkomstig vanuit het hele land zich
op Terschelling in lieten schrijven. Ook het feit dat de Terschellinger jongeren in verband met
de toename van het vreemdelingenverkeer een verminderde economische noodzaak hadden om
naar zee te gaan, deed het aantal leerlingen afkomstig van Terschelling afnemen.
In Tabel 2 wordt uitgedrukt hoe de verhouding tussen het aantal leerlingen afkomstig van Terschelling en van elders tussen 1909 en 1947 veranderde.
Tabel 2
Aantal leerlingen zeevaartschool, percentages afkomstig van Terschelling en van elders
Peildatum
Totaal aantal leerlingen
% van Terschelling
31-12-1909		
49			
97,9		
31-12-1920		
90			
50,0		
31-12-1930		
100			
77,0		
31-12-1947		
120			
21,7		

% van elders
2,1
50,0
23,0
78,3

Bron: ETIF. Sociaal-economisch rapport betreffende de gemeente Terschelling. 84
De Willem Barentsz School groeide zo uit van een zuiver plaatselijke onderwijsinstelling tot een
instituut met een meer landelijke betekenis. In 1936 nam de school aan de Burgemeester Van
Heusdenweg een nieuwe werkplaats in gebruik voor de opleiding tot scheepswerktuigkundige.
Mede hierdoor nam het aantal leerlingen toe tot 213.187
Van het totale aantal leerlingen tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn helaas weinig jaarcijfers
bewaard gebleven. Onderzoek in het schoolarchief wees uit dat veel cijfermateriaal verloren is
gegaan en ook het gemeentearchief bood weinig opheldering. De cijfers die wel konden worden
gevonden leveren in combinatie met die uit Tabel 2 onderstaande Tabel 3 op.
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Tabel 3
Aantal leerlingen zeevaartschool 1875 – 1950
Jaar
1875
1901
1909
1913
1920
1923
1927
1930
1938
1939

Aantal
26
81
49
160
90
186
144
100
200
213

Bron: Overduin. 125 jaar zeevaartonderwijs op Terschelling.
Uit deze cijfers blijkt dat de belangstelling voor het zeevaartonderwijs tijdens de Eerste Wereldoorlog daalde. Het gevaar van mijnen, onderzeeboten etc. op zee zal daar de oorzaak van zijn geweest. Tijdens de crisisjaren daalde het aantal leerlingen vanwege de verminderde perspectieven
op de vloot in die periode. Tussen 1930 en 1938 nam het leerlingenaantal weer toe. In 1939 was
het aantal leerlingen echter hoger dan ooit tevoren. Oorzaak zal zijn het feit dat de werkgelegenheid in de scheepvaart na 1937 weer toenam.
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak kon, zo goed en zo kwaad als het ging, het lopende studiejaar nog worden afgemaakt. Maar nadat de Duitsers ons land hadden bezet werd het hele Nederlandse kustgebied tot Sperrgebiet verklaard. Het personenverkeer naar en van de waddeneilanden
werd daardoor voor niet-eilanders aanzienlijk bemoeilijkt. Op 31 augustus 1940 deelde de Duitse
Inselkommandant het gemeentebestuur mee dat de school geen toestemming zou verkrijgen
om in september weer open te gaan. Hetzelfde lot trof de zeevaartscholen in Den Helder en Vlissingen.
Aanvankelijk werd geprobeerd om de leerlingen op scholen in Delfzijl en Sneek onder te brengen, maar dat slaagde niet. Directeur De Groot had meer succes in Groningen en Enschede. De
leerlingen van de tweejarige AS-cursus voor stuurman werden in afzonderlijke klassen aan de
Zeevaart- en Machinistenschool te Groningen geplaatst; de machinistenleerlingen uit de eerste
klas van de AM-cursus in de overeenkomstige klas in Groningen en de kandidaten van de tweede
klas van deze cursus moesten verhuizen naar een school in Enschede.188
Vanzelfsprekend bleef het aantal inschrijvingen aan de Willem Barentsz School vanaf 1940 vanwege de oorlogsomstandigheden beperkt. Op het eiland werd gevreesd dat het erg moeilijk zou
worden om de school na de oorlog weer naar het eiland terug te halen, maar gelukkig bleek
die vrees uiteindelijk ongegrond. Toch had Terschelling bij de bevrijding in 1945 officieel geen
zeevaartschool meer. De gebouwen waren tijdens de oorlog door de Duitse bezetter onder andere als pakhuis gebruikt. Wat restte, waren een geruïneerd schoolgebouw en werkplaats en een
uitgewoond internaat zonder behoorlijke inventaris. Het oefenschip van de school, de door de
gemeente in 1929 van het Rijk overgenomen houten ‘Loodsschoener nr. 8’, was verdwenen. Toch
188 Van Leunen. De Groninger jaren 1940 - 1945. 13.
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slaagde het gemeentebestuur erin om schoolgebouw, internaat en machinistenwerkplaats binnen drie maanden weer bedrijfsklaar te laten maken. Hierdoor kon de Willem Barentsz School
in september 1945 worden heropend.189 Ter vervanging van ‘Loodsschoener nr. 8’ kreeg men nog
in 1945 de beschikking over een stalen motorvrachtschip, dat tot oefenschip werd omgebouwd.
Daartoe werd er een mast op geplaatst zodat ermee kon worden gezeild. Het schip kreeg de naam
‘Willem Barentsz’.
Zo ging het zeevaartonderwijs op Terschelling opnieuw van start en in feite kwam het weer zeer
snel op gang, zij het dat het aantal Terschellinger leerlingen voortdurend terugliep; de leerlingen van de vastewal waren - en zijn - nu verre in de meerderheid.
Er was in de naoorlogse jaren vanaf de koopvaardijvloot zeer veel vraag naar gediplomeerde
stuurlieden en machinisten. De vloot had zich snel hersteld, ondanks dat meer dan de helft van
het aantal schepen tijdens de oorlog verloren was gegaan. De meeste zeevaartscholen profiteerden van dat snelle herstel, zo ook die op Terschelling. In 1947, 1949 en 1950 meldden zich dermate veel kandidaten aan dat er parallelklassen voor de stuurmansopleiding moesten worden
gevormd. Het internaat was in deze jaren volledig bezet. In 1950 kon dan ook een zeer welvarende Willem Barentsz School zijn 75-jarig jubileum vieren.
Toen het oude en na de oorlogsjaren inderhaast opgelapte schoolgebouw in de jaren vijftig ernstige tekenen van verval begon te vertonen, werd op verzoek van de gemeente door een architectenbureau geraamd welk bedrag met herstel zou zijn gemoeid. De raming bleek dermate hoog
te zijn, dat er plannen voor nieuwbouw moesten worden gemaakt. Op 15 februari 1966 kon een
nieuw gebouw aan de Dellewal in gebruik worden genomen. De opening werd verricht door
HKH Prinses Margriet, petekind van de koopvaardij. Het oude gebouw werd in 1970 gesloopt.
Uitbreiding van het internaat bleek niet mogelijk te zijn. Daarom werd een contract gesloten
met de eigenaar van het in de nabijheid staande hotel ‘Victoria’. Dat werd eind december 1971
door de school als internaat in gebruik genomen. De school telde toen bijna 250 leerlingen.190
Het nieuwe internaatsonderkomen bleek binnen enkele decennia ook al weer te klein, waarop
in 1992 aan de Dellewal een nieuwe internaatsvleugel gereed kwam.
In de vroege jaren zestig van de twintigste eeuw maakte het nautisch onderwijs in ons land
een moeilijke tijd door. Door bezuinigingsmaatregelen van de toenmalige regering kwam een
aantal hogere zeevaartscholen onder zware druk te staan. Ook voor ‘Willem Barentsz’ waren de
signalen niet onverdeeld gunstig. De toenmalige directie van de school entameerde toen het tot
stand brengen van een hecht verband van oud-leerlingen met als doel om gezamenlijk politiek
Den Haag te overtuigen van de maatschappelijke noodzaak en het nut van de school. Na een
onzekere periode werd duidelijk dat men hierin was geslaagd. De vereniging van oud-leerlingen
is sindsdien actief gebleven en is nog steeds bij de school betrokken.
In 1980 deed ook op Terschelling de HBO-structuur zijn intrede in het zeevaartonderwijs. De
tweejarige cursussen voor stuurman en scheepswerktuigkundige werden als gevolg hiervan omgevormd tot vierjarige opleidingen, inclusief een stagejaar. De naam van de school werd veranderd in Hogere Zeevaartschool Willem Barentsz. Ten gevolge van de toenemende automatisering
en de daarmee samenhangende bemanningsreductie op de vloot werd in het studiejaar 1985 de
semi-geïntegreerde opleiding voor Maritiem Officier op Terschelling ingevoerd. Voortaan kon
men na twee jaar studie, een stagejaar en een examenjaar afstuderen in de richtingen navigatie, scheepswerktuigkunde of beide. Daarmee kwamen de rangenopleidingen op Terschelling te
189 De Feyfer. 110 - 111.
190 Ibidem. 111.
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vervallen.191
Medio 1987 kwam in het Nederlandse zeevaartonderwijs de vraag naar voren hoe er voortaan
tijdens het tweede studiejaar door de studenten getraind moest worden. De trainingen vonden
gewoonlijk plaats aan boord van het instructieschip ‘Prinses Margriet’ van het Koninklijk Onderwijs Fonds (KOF), dat echter uit 1965 dateerde en hard aan vervanging toe was. Het idee kwam
naar voren om te streven naar de totstandkoming van een scheepssimulator, waarbij natuurlijk
de vraag rees waar die moest worden gevestigd. Na enig ‘touwtrekken’ tussen de gemeenten
Rotterdam en Terschelling besloot de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen,
dr. ir. J.J.M. Ritzen, dat niet alles in de randstad moest worden geconcentreerd en dat de simulator daarom op Terschelling moest komen. Ritzen opende het systeem persoonlijk op 26 mei
1993. Het systeem is een volledig elektronisch alternatief voor de ‘Prinses Margriet’ en omvat
simulatoren op full-mission niveau voor de brug-manoeuvreerpositie, de machinekamer en de
ladingsbehandeling, die als één volledig geïntegreerd systeem fungeren. De apparatuur is ondergebracht in het Maritiem Simulator Trainings Centrum (MSTC) en wordt gebruikt door alle
andere middelbare en hogere zeevaartopleidingen in Nederland. Ook de loodsen in opleiding
werden aanvankelijk op dit systeem getraind, maar tegenwoordig beschikken de verschillende
loodsregio’s in ons land over eigen, kleinere simulatorsystemen. De laatste jaren is het MSTC
steeds met nieuwe functies uitgebreid.192
Met ingang van het studiejaar 1992 - 1993 werd de Terschellinger zeevaartschool organisatorisch
ondergebracht bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). De school viel daarbij onder de
Faculteit Techniek, Economie en Management van de NHL, het tegenwoordige Instituut Techniek. Vanaf dat jaar is er sprake van het Maritiem Instituut Willem Barentsz.
In het studiejaar 1996 - 1997 startte een aantal zeevaartscholen in ons land, waaronder Willem Barentsz, met de opleiding voor Maritiem Officier (‘marof’), waarbij dek- en machinekamerdienst volledig zijn geïntegreerd. De Maritiem Officier combineert alle taken van stuurman,
191 Overduin. 8.
192 De heer S.J. Cross, directeur MIWB. Schriftelijke mededelingen, 2 juni 2006.
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scheepswerktuigkundige en marconist. De nieuwe opleiding was het gevolg van de verdergaande
automatisering en de daaruit voorvloeiende bemanningsreductie die op de vloot werden doorgevoerd. Duidelijk is echter dat de school bereid is weer specifieke opleidingen voor stuurman resp.
scheepswerktuigkundige in te voeren, zodra de markt daarom vraagt.193
Met ingang van het studiejaar 2005 - 2006 werd een virtuele machinekamer in gebruik genomen.
In 2002 werd de opleiding Hydrografie overgenomen van de Hoge Zeevaartschool Amsterdam. In
hetzelfde jaar werd het trainingsschip ‘Prinses Margriet’ definitief afgestoten en een jaar later
vervangen door het ms ‘Octans’ voor gebruik door met name de opleiding Hydrografie.194
Ondanks al deze overwegend positieve ontwikkelingen heersten er anno 2002 ook zorgen bij de
directie van de Terschellinger zeevaartschool. Want Maritiem Instituut Willem Barentsz had
toen, evenals de andere zeevaartscholen in ons land, te kampen met een verminderde belangstelling van jongeren voor een maritieme loopbaan. Alle voorlichtings- en wervingscampagnes ten
spijt bleek er bij hen te weinig interesse te bestaan om aan de toenemende vraag naar officieren
vanuit de vloot te kunnen voldoen. De zeevaartscholen hadden daardoor met ondercapaciteit
te kampen, terwijl veel rederijen noodgedwongen een beroep moesten doen op buitenlandse
officieren. In 2003 en 2004 nam het aantal nieuwe studenten sinds lange tijd weer toe, waarschijnlijk als gevolg van de economische recessie.195 Die trend zet zich tot nu toe voort, enerzijds
onder invloed van het ontbreken van voldoende werkgelegenheid voor hoogopgeleiden ‘aan de
wal’, anderzijds door de toenemende perspectieven op de handelsvloot die de vraag naar extra
personeel doet stijgen. Tabel 4 laat zien hoe het aantal aanmeldingen bij het MIWB zich vanaf
het studiejaar 1996/1997 verhield tot die bij hogere zeevaartscholen elders in het land. NB: Er is
hier sprake van aanmeldgegevens en niet van concrete inschrijvingen.
Tabel 4
Aanmeldingen aankomende studenten maritieme HBO-opleidingen 1996/1997 - 2004/2005
Studiejaar

Vlissingen

1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005

46		
60		
60		
58		
45		
36		
35		
52		
45		

Amsterdam
42		
51		
48		
25		
19		
14		
16		
23		
19		

Rotterdam
33		
41		
22		
28		
21		
16		
19		
15		
16		

Terschelling
103
64
77
68
51
58
66
75
57

Bronnen: t/m 2000/2001: Kosters. De sociale en economische betekenis van het hoger maritiem onderwijs
voor de gemeenschap op Terschelling. 2001/2002 t/m 2005/2006: Maritiem Instituut Willem Barentsz,
Terschelling.
Niettemin blijft de Terschellinger zeevaartschool aan vernieuwingen werken om ook in de toe193 Van der Wal. Koopvaardij biedt perspectief.
194 De ‘Prinses Margriet’ werd door de nieuwe eigenaren omgebouwd tot luxe cruiseschip ‘Sherakan’ waarmee reizen naar de Middellandse en Caribische Zee worden gemaakt. Rubriek Het Wakend Oog. in: Cornelis Douwes, nr. 162, 2005.
195 Rubriek Maritiem Instituut. in: Cornelis Douwes, nr. 158, 2004.
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komst het maritiem onderwijs daar ‘bij de tijd’ te houden, aangepast aan de eisen die de vloot
stelt. Met het collega-instituut in Vlissingen wordt op onderwijskundig gebied nauw samengewerkt. Momenteel studeren aan het Maritiem Instituut Willem Barentsz jaarlijks gemiddeld zestig jonge koopvaardijofficieren af, zowel van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht.196
Het MIWB heeft een marktaandeel van instromende HBO-marofs van veertig procent.197 De
school verzorgt daarnaast HBO-opleidingen op het gebied van de baggerindustrie, hydrografie
en off-shore technologie. Verder worden aanvullende cursussen gegeven op het gebied van onder
meer scheepsmanagement, dynamic positioning, ijsnavigatie, radarnavigatie en marcom.

Reddingswezen

Hoewel natuurlijk geen specifiek middel van bestaan, behoort ook het reddingswezen tot het
geheel van maritieme activiteiten dat vanaf Terschelling werd en wordt bedreven.198 Vandaar dat
daar in dit deel eveneens de nodige aandacht aan dient te worden besteed.
Reeds zes dagen na de oprichting van de Noord- en Zuidhollandsche Reddingsmaatschappij
(NZHRM) schreef het hoofdbestuur op 11 november 1824 een brief aan oud-gezagvoerder Reyntje
Wijbrandts op Terschelling met de vraag of hij wilde medewerken aan de oprichting van een reddingstation op het eiland. Toen Wijbrandts daar bevestigend op antwoordde liet de maatschappij voor driehonderd gulden een Groenlandse sloep bouwen en plaatste die in een botenhuis
te West-Terschelling. Voorheen was het bedrijven van reddingswerk altijd particulier initiatief
geweest.
De sloep werd onder commando van Wijbrandts’ schoonzoon Cornelis Ruijg voor het eerst ingezet op 21 oktober 1825, na de stranding van de kof ‘Twee Gebroeders’. Aanvankelijk wilden de
opvarenden het schip niet verlaten, maar toen dat later aan stukken sloeg konden zij toch nog
door Ruijg en zijn mannen worden gered.
Toch kwam het reddingswezen op Terschelling niet erg snel van de grond. Slechts met zeer veel
moeite konden Wijbrandts en Ruijg een bemanning voor de reddingboot bij elkaar krijgen. Na
Wijbrandts’ overlijden in 1829 werd hij opgevolgd door J.H. Kramer, eveneens een oud-gezagvoerder. Onder diens leiding werden op 10 oktober 1829 twee reddingspogingen ondernomen naar
de Deense kof ‘Frau Katharina Maria’ en de Noorse galjoot ‘Habet’. Maar de bemanningen van
beide schepen slaagden er uiteindelijk zonder hulp van de reddingboot in aan wal te komen.199
In die eerste jaren van reddingstation Terschelling kwam de reddingboot maar een enkele maal
in actie. Ook bleef men kampen met het feit dat onder de bevolking slechts weinig interesse voor
het reddingswerk bestond. Wel werden in die periode veel reddingen verricht door de bemanningen van de Terschellinger loodsschuiten, zoals voordien ook veel gebeurd was. Ook anderen,
zoals postschipper Tjerk de Haan met zijn botter, hielden zich in intensieve mate met het verrichten van reddingen bezig. Zo had De Haan aan het eind van zijn loopbaan maar liefst 224
reddingsacties op zijn naam staan.200
Kramer slaagde er evenmin in op Terschelling een goed gestructureerd en georganiseerd reddingstation tot stand te brengen. Nadat hij het had opgegeven deed de NZHRM in februari 1834
een beroep op oud-kapitein Gerrit Siebes Rotgans. Die had meer succes. Eén van zijn eerste eisen
aan de maatschappij was een tweede reddingboot voor het eiland die te Oosterend moest worden
gestationeerd.
196 De heer S.J. Cross, directeur Maritiem Instituut Willem Barentsz. Mondelinge mededeling, december 2003.
197 Van der Wal. Koopvaardij biedt perspectief.
198 Tegenwoordig telt Terschelling één bezoldigde redder: schipper Ane Ruyg van de reddingboot ‘Arie Visser’. De overige medewerkers
van KNRM-station Terschelling werken, net als bij de andere reddingsstations in ons land, allemaal op vrijwillige basis.
199 N.N. Reddingsstation Terschelling anderhalve eeuw paraat.
200 Knop. 157.
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In 1834 vond vanaf West een dramatische reddingsactie plaats. Tijdens zware storm was het
Noorse fregat ‘Industrie’, in ballast van Londen onderweg naar Tonsberg, op de westkust van
het eiland gestrand. Onder leiding van Rotgans voer men naar het schip toe. De eerste poging
mislukte omdat de reddingboot omsloeg. Bij de volgende poging wist men echter acht van de
dertien opvarenden aan boord te nemen. De derde poging eindigde rampzalig. Wel wist men
nog drie man aan boord te nemen, maar toen brak de mast van de ‘Industrie’ en viel bovenop
de reddingboot. De drie juist geredde schipbreukelingen kwamen daardoor in de golven om het
leven. Niettemin werd door de reddingmaatschappij aan de acht redders een geldbedrag en een
getuigschrift uitgereikt. Dat laatste bevindt zich tegenwoordig in de collectie van het Terschellinger museum ’t Behouden Huys.
De Oosterender reddingboot kwam in 1835 gereed. Op 11 december 1836 kwam de nieuwe boot
voor het eerst in actie. Men slaagde erin om negen man te redden van de Russische schoener
‘Wolga’, die met een lading talk en ijzer op de oostpunt van het eiland was gestrand.
Vervolgens gebeurde er jarenlang niets bijzonders op het Terschellinger reddingfront. Tot 19
augustus 1844, toen de Engelse schoener ‘Telemachus’, geladen met spoorstaven, op het eiland
strandde. Met grote moeite wist men de vier opvarenden te redden.
Over de reddingen tussen 1824 en 1870 vanaf Terschelling is weinig bekend, aangezien de rapporten daarvan niet bij de reddingmaatschappij bewaard zijn gebleven. Slechts de namen van
de gestrande schepen ‘Afina Jonker’ en ‘Suomi’ zijn bekend. Van de ‘Afina Jonker’ werden vier
opvarenden gered, van het Russische fregatschip ‘Suomi’ zeventien. Bij deze laatste actie werd
de reddingboot van Oosterend vernield doordat ze op een bank stootte. Daarop werd de reddingboot van West naar de strandingplaats gereden, met bovengenoemd resultaat.201
Rotgans mocht in 1860 van de reddingmaatschappij een nieuwe boot laten bouwen, compleet
met wagen. De boot werd op het eiland zelf gebouwd. Ze stond bekend als van het ‘Terschellinger’ type, met een dek iets boven de waterlijn en met - pas later aangebrachte - waterontlastkokers. Daardoor week dit type belangrijk af van het destijds gangbare type roeireddingboot. De
nieuwe boot voldeed zo goed dat er later ook twee voor Vlieland, twee voor Ameland en één voor
Schiermonnikoog op Terschelling werden gebouwd.
In 1864 werd het Reddingswezen in ons land gereorganiseerd. In plaats van één man kreeg nu
een uit vijf personen bestaande plaatselijke commissie de verantwoordelijkheid over de reddingstations. In hetzelfde jaar trok Rotgans zich terug. Hij was meer dan dertig jaar voor de reddingmaatschappij actief geweest.
Op 11 november 1874, precies de dag waarop de NZHRM vijftig jaar bestond, strandde de Nederlandse brik ‘Hollander’ bij paal 18. Het schip had al enkele dagen onttakeld in de storm rondgedreven. Aan boord bevonden zich vier Terschellinger bemanningsleden, waaronder bootsman
Jacob Rijnder Groendijk en kapitein A. Dijker. Na overleg besloot Dijker het zwaar gehavende
schip op het strand bij Oosterend te zetten. Vanaf het strand werd de Oosterender reddingboot
te water gelaten en in twee tochten haalde men de gehele bemanning van zeven koppen van
boord. Het wrak van de ‘Hollander’ sloeg al snel helemaal uit elkaar, waarna de lading hout op
het strand aanspoelde waar de Terschellinger jutters zich erover ontfermden.
Een belangrijke verbetering kwam voor de Terschellinger redders in 1875 tot stand met de oprichting van een volledig uitgerust reddingstation te Midsland-Noord. Dit had echter wel tot
gevolg dat er rivaliteit ontstond tussen de boten van Midsland en Oosterend. Inzet was de vraag,
wie over welk deel van het strand ging wanneer er een schip strandde. Zo moest schipper Tijs
201 N.N. Reddingsstation Terschelling anderhalve eeuw paraat.
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Bakker van Oosterend met zijn mannen op 31 januari 1875 na een urenlange tocht door het stuifzand onverrichter zake terugkeren bij de stranding van de Duitse bark ‘Galveston’ op het strand
bij Midsland, omdat zijn collegae uit dat dorp hem voor waren geweest.
Ook anderszins ontstonden er strubbelingen bij reddingstation Terschelling: tussen commissie
en redders. Zo wilden de Oosterenders de eerder genoemde Bakker plaatsen in de reddingcommissie, omdat die geheel uit ‘Westers’ bestond. Het hoofdbestuur van de NZHRM nam dat voorstel over, maar toen nam de gehele plaatselijke commissie van Terschelling ontslag. Burgemeester D. Reedeker verklaarde zich bereid als nieuwe voorzitter aan te treden. Maar ook hij wilde
Bakker niet als commissielid. Reedeker erkende dat Bakker een goed zeeman was, maar verweet
hem dat hij samenwerkte met commissionairs in zeezaken, tussenpersonen die fungeerden bij
de berging van een gestrand schip en de lading daarvan. De burgemeester vond het op grond
hiervan wenselijk om onder de redders een circulaire te laten verspreiden waarin stond dat het
hen verboden was zich bij het redden van schipbreukelingen in te laten met commissionairzaken of adreskaarten van scheepsagenten aan kapiteins te verstrekken. Zulks was in strijd met het
Reglement van de reddingmaatschappij, aldus Reedeker.
Bakker liet zich echter niet de wet voorschrijven. Toen op 12 mei 1880 de Duitse galjoot ‘Adelheid’ op de Bosplaat was gestrand redde hij de bemanning. De kapitein en diens zoontje bracht
hij naar Oosterend, daarbij ‘vergetend’ de reddingcommissie bericht te zenden. De volgende dag
ging Bakker naar West om voor zijn compagnon in dit soort zaken Iemke Jords Kooyman een
telegram te verzenden als commissionair van de kapitein van de ‘Adelheid’. Ook hiervan gaf hij
geen bericht aan de commissie. Toen die daarvan hoorde kreeg Bakker op staande voet ontslag.
Op 30 juni 1880 werd hij opgevolgd door Arien Pieters Smit.
Bakker was over dit alles dermate ontstemd dat hij in Amsterdam een eigen boot kocht en samen met Kooyman een particuliere reddingmaatschappij begon. De boot kwam in een loods bij
paal 18 te staan, doch toen Reedeker daarvan hoorde kreeg Bakker de aanzegging de loods af te
breken omdat er geen vergunning voor was afgegeven. Bakker ging daartegen in beroep bij de
Commissaris des Konings van Noord-Holland. Het resultaat was, dat de loods mocht blijven staan
omdat het belang van de schipbreukelingen ermee gediend was.
De meeste Oosterender roeiers waren Bakker trouw gebleven. Met de boot van zijn eigen reddingmaatschappij slaagde hij er tot tweemaal toe in de ‘officiële’ reddingboten voor te blijven,
namelijk bij de reddingen van de opvarenden van het Noorse ss ‘Svanen’ en de Duitse galjoot
‘Anna’. Toch schijnt men later de vrede te hebben getekend, want in 1895 werd Bakkers naam
weer vermeld in het officiële NZHRM-strandingrapport van de Noorse bark ‘Fensale’.202
Reddingstation West kreeg op 2 januari 1880 een zware klap te verwerken na de stranding van
de Engelse schoener ‘Queen of Mistley’ op de westkant van de Noordsvaarder. Aan boord van
dit schip waren behalve de bemanning ook bergers aanwezig, alsmede de burgemeester die als
hoofd van de politie naar het schip was gekomen om diefstal tegen te gaan. ’s Nachts stak er een
storm op, waardoor de mensen op de ‘Queen of Mistley’ ernstig gevaar liepen. De radersleepboot
‘Adsistent’ van Zur Mühlen sleepte de reddingboot daarop tot boven het wrak en liet haar daar
los. Plaatsvervangend schipper Lieuwe Spits hanteerde de stuurriem, die echter plotseling bleef
steken waardoor Spits overboord sloeg. De reddingboot raakte dwarszee en sloeg om. Behalve
Spits verdronken ook vier roeiers. Een visserman slaagde erin de mensen van het wrak te halen.
De vijf omgekomen redders werden op het kerkhof van West-Terschelling in een gezamenlijk
graf ter aarde besteld.203
202 N.N. Reddingsstation Terschelling anderhalve eeuw paraat.
203 Knop. 158.
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De roeireddingboot van Oosterend gaat uit (’t Behouden Huys)
Aan het eind van de negentiende eeuw was de scheepvaart langs Terschelling al erg intensief.
Daarom werden vanaf het eiland elk jaar wel reddingen verricht. Bijzonder was die op 21 januari
1884 na het stranden van de Helderse vissloep ‘Castor’ HD 29. De Midslander reddingboot voer
vijftien (!) maal uit om de veertien opvarenden te redden. In hetzelfde jaar kwam men echter te
laat bij de gestrande Noorse schoener ‘Haabet’. Alle opvarenden kwamen om. De redding van de
opvarenden van het op de Noordsvaarder gestrande Deense ss ‘Livadia’ op 24 januari 1900 verliep
moeizaam. Een hele dag was men bezig om de boten van West en Midsland te water te laten,
maar die werden telkens terug geslagen. Men moest de pogingen tenslotte staken. De volgende
ochtend slaagde de sleepboot ‘Neptunus’ erin de schipbreukelingen van het wrak geslagen schip
te halen.
Op 24 november 1908 werd reddingstation West-Terschelling opnieuw door een ramp getroffen. Op die datum verloor de Engelse sleepboot ‘Vulcan’ de Italiaanse bark ‘Fernando’, die ze op
sleeptouw had. De ‘Fernando’ had een gemengd Russisch-Italiaanse bemanning aan boord van
veertien koppen. Het schip strandde op ‘scheepskerkhof’ Engelsche Hoek bij Terschelling. De
‘Fernando’ brak al snel doormidden, waardoor de zeven man die zich op het voorschip bevonden
verdronken. De anderen schuilden in de kajuit op het achterschip waarvan de deur versperd was
door een aantal zware balken. Toen één van de balken de deur ramde kon men zich bevrijden en
noodsignalen afsteken, die op de Brandaris werden gezien. ’s Ochtends vroeg vertrok de sleepboot ‘Neptunus’ uit de haven van West met de roeireddingboot op sleeptouw. Die werd tot boven
het wrak gesleept en daar los gelaten. Ondanks de hoge zee en het naast het wrak hangende
tuig wist men het achterschip van de ‘Fernando’ te bereiken. Met grote moeite kon men vijf van
de zeven schipbreukelingen aan boord nemen. De kapitein en een matroos die een been had
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gebroken bleven achter. De redders besloten daarop om naar de sleepboot terug te keren, maar
men was nauwelijks op weg toen de reddingboot door een grondzee werd getroffen en omsloeg.
Vanaf de ‘Neptunus’ werd direct een vlet te water gelaten, die een deel van de drenkelingen wist
op te pikken. Ook de ‘Terschelling’ was in de buurt, die eveneens enkele mensen kon redden. Eén
van hen, een Terschellinger roeier, bleek echter al te zijn overleden. Twee Terschellingers werden
vermist; van één van hen spoelde later het stoffelijk overschot op Ameland aan. De reddingboot
van Midsland trachtte de twee overgebleven schipbreukelingen van het wrak af te halen. Voor
de kapitein kwam de hulp echter te laat: hij was uit angst overboord gesprongen. De gewonde
matroos kon wel worden gered.204
Het ongeluk tijdens deze redding zou vergaande gevolgen krijgen. Station West-Terschelling
kreeg een zelfrichtende reddingboot om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.
Maar die beviel de roeiers dermate slecht dat de nieuwe boot na een half jaar al weer werd vervangen door een gewone strandreddingboot.
Inmiddels bleek dat het steeds moeilijker werd om nog voldoende vrijwilligers voor de roeireddingboot te vinden. De meeste mannen vonden het namelijk lucratiever om tijdens een berging als opstapper met een sleepboot mee te gaan. Bovendien achtte men de roeireddingboot
te gevaarlijk. De NZHRM leek het daar mee eens te zijn, want de maatschappij besloot in 1910
om de roeireddingboot van West voorgoed af te schaffen en haar te vervangen door een motorreddingboot. Dat werd de ‘Brandaris’, waarvan de bouw in 1910 van start ging. De nieuwe boot
was 17,70 meter lang, 4,50 meter breed en had een diepgang van 1,35 meter. Het schip had een
waterverplaatsing van 38 ton. Als voortstuwing stond een 76 pk Kromhout petroleummotor in
de machinekamer, goed voor een dienstsnelheid van 8,75 zeemijl per uur.205 De ‘Brandaris’ was
in haar tijd een uiterst modern schip en stond dan ook bekend als de grootste en modernste motorreddingboot ter wereld.206 Schipper werd Jan Cupido, voorheen schipper van de Midslander
roeireddingboot.
De ‘Brandaris’ was niet de eerste motorreddingboot van Nederland. Dat was de in 1907 gebouwde ‘Jhr. Mr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg’, die aanvankelijk in Scheveningen op station lag en
van 1925 tot 1930 in Lemmer.207 De NZHRM had lang geaarzeld of ze wel motorreddingboten in
dienst zou nemen. Voor stoom was men nooit warm gelopen vanwege het gevaar van het doven
der vuren door overkomend zeewater. Ten aanzien van reddingboten met verbrandingsmotoren
had men twijfels inzake de gebrekkige betrouwbaarheid en de hoge kosten van aanschaf en onderhoud, respectievelijk ongeveer 20.000 gulden en 2.500 gulden per jaar. De ‘Brandaris’ bleek
uiteindelijk een bedrag van 23.000 gulden te kosten. Het schip werd gebouwd op grond van ervaringen die de reddingmaatschappij had opgedaan met de ‘Rutgers van Rozenburg’.
Op Terschelling was men aanvankelijk ook niet direct enthousiast over het idee dat er voortaan
met een motorreddingboot zou moeten worden gevaren. Doch NZHRM-secretaris H. de Booy wist
de plaatselijke commissie tenslotte te overtuigen dat dit een goede stap zou zijn. Zelfs de motorhatende voorzitter van de commissie, oud-zeilgezagvoerder Jacob Wilkens, zag na De Booys
pleidooi de voordelen in van de verbrandingsmotor: lichter, dus zou het schip minder ‘zwaarmoedig’ zijn in de branding, sneller gereed om uit te varen en veel goedkoper in aanschaf en
exploitatie dan stoommachines. Bovendien konden de motordrijvers van vuurtoren Brandaris
- die toen nog met eigen aggregaten werkte - de motor onderhouden.
De romp van de ‘Brandaris’ was door vijf waterdichte schotten in zes compartimenten verdeeld.
204
205
206
207

N.N. Reddingsstation Terschelling anderhalve eeuw paraat.
Vandersmissen et al. 73.
N.N. Reddingsstation Terschelling anderhalve eeuw paraat.
Deze boot is gerestaureerd en sinds 2004 als museumschip op Terschelling gestationeerd.
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Met twee brandstoftanks van 600 liter elk kon het schip 40 uur blijven varen. Het aangebrachte
hulpkitstuig verhoogde zowel actieradius als bedrijfszekerheid. Aan dek prijkte een springnet,
ook een nieuwigheid en één van de typische trekjes van Nederlandse motorreddingboten die in
deze ‘Brandaris’ werden geïntroduceerd. De geringe diepgang maakte de boot ook geschikt voor
de ondieptes van het wad en de buitengronden.208
In de elf jaar dat ze in de vaart is geweest heeft de ‘Brandaris’ in totaal 98 tochten ondernomen, waarbij 231 mensen werden gered. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen vanwege
het grote aantal op de Noordzee uitgelegde mijnen en het doven van de kustverlichting talrijke
scheepsrampen plaatsvonden, werd het uiterste van Cupido en zijn bemanning geëist. Eén van
de reddingen die hen het meest aangreep was die van een deel der opvarenden van de logger ‘Maria Louise’, die op 1 oktober 1916 in de Eierlandsche Gronden (nabij de Vliehors) verdaagde. Eerst
haalde men twee mensen uit het lijwant maar één ervan, een dertienjarige jongen, bleek door
kou en uitputting reeds te zijn overleden. Ondanks dat de ‘Brandaris’ telkens werd teruggeslagen
en men veel hinder ondervond van de om het schip heen drijvende netten, slaagde de bemanning erin ook de andere tien opvarenden van de logger één voor één uit het lijwant te halen.
Na de Eerste Wereldoorlog voer de ‘Brandaris’ veel uit naar vooral Amerikaanse schepen, die bij
voorkeur hun weg zochten door de mijnenvelden ten noorden van het eiland. (Kennelijk kozen
de kapiteins hier bewust voor, ondanks de risico’s, uit overwegingen van efficiëntie). Namen als
‘Kenwood’, ‘Liberty Glow’, ‘West Arvada’ en ‘West Aleta’ leven nog altijd op Terschelling voort. Bij
de redding van de 46 opvarenden van het met wijn geladen schip ‘West Aleta’ liep de ‘Brandaris’
veel schade op. Met ingedrukte ankerkluis, het voorste compartiment vol water - hier bleek het
voordeel van de waterdichte compartimenten - een ontzette voorsteven en vol deuken voer men
de haven binnen. Schipper Jan Cupido moest in 1921 het commando over het schip overgeven
aan Steven Wiegman. Oorzaak was zijn verslechterend gezichtsvermogen, waardoor hij uiteindelijk blind werd.
Op 23 oktober 1921 om 13:30 uur voer de ‘Brandaris’ uit voor een reddingsactie naar de Duitse
schoener ‘Liesbeth’ die in de Eierlandsche gronden tijdens storm in problemen was geraakt. Aan
het roer stond de tijdens deze tocht voor het eerst als schipper functionerende Steven Wiegman,
bijgestaan door stuurman Albert Tot. Om 16:45 uur werd de reddingboot vanaf Vlieland nog
gesignaleerd toen ze dwars van de Vliehors voer. De Vlielanders zagen de ‘Brandaris’ af en toe
recht overeind staan in ongekend steile zeeën. Dat is het laatste wat van de boot is vernomen.
Een half uur later rook men op Vlieland een sterke petroleumgeur. De reddingboot moet zijn
vergaan, hoewel haar wrak nooit is teruggevonden. Van de bemanning spoelde alleen het lijk van
schipper Wiegman aan. De andere drie bemanningsleden zijn nooit gevonden. Wiegman werd
op 22 december 1921 onder grote belangstelling begraven op het kerkhof onder de Brandaris. De
oorzaak van de ramp blijft onopgehelderd, al zijn er wel speculaties geweest dat de boot op een
mijn uit de Eerste Wereldoorlog zou zijn gelopen.
Dankzij een royale schenking van de stichting ‘Hulp na Onderzoek’ kon de NZHRM snel na deze
ramp een tweede ‘Brandaris’ op stapel zetten. De Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te
Amsterdam kreeg de opdracht voor bouw van de 18,25 meter lange en 4,50 meter brede reddingboot. De ‘Brandaris II’ kreeg een diepgang van 1,38 meter; de waterverplaatsing bedroeg 46 ton.
De boot werd voorzien van twee 45 pk één-cilinder ruwolie Kromhout-MD motoren die elk een
schroef aandreven. Daarmee was de ‘Brandaris II’ de eerste Nederlandse dubbelschroefs motorreddingboot. In 1949 werden de motoren vervangen door twee zes-cilinder Gleniffer motoren
van elk 120 pk. Schipper op de nieuwe reddingboot werd Klaas van Urk, die bijna alle tochten
208 Vandersmissen et al. 74.
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van de eerste ‘Brandaris’ als stuurman had meegemaakt. De boot zou tot 1960 dienst doen op
Terschelling, eerst onder commando van Klaas van Urk en later onder Douwe Tot, Klaas Tot en
Jannes Toxopeus. Er werd in totaal 261 maal met de ‘Brandaris II’ uitgevaren, waarbij 457 schipbreukelingen werden gered.
Dankzij de aanwezigheid van een krachtige en moderne motorreddingboot op het eiland behoefden de elders op Terschelling gestationeerde roeireddingboten natuurlijk minder uit te varen.
Toch verrichtte de 75-jarige schipper Arien Pieter Smit van de Oosterender reddingboot op 26
november 1925 nog een prachtige redding, toen hij met zijn roeiers de 17-koppige bemanning
van het bij Oosterend gestrande Duitse ss ‘Ellen Larsen’ van hun wrak geslagen schip haalde. In
dezelfde nacht verloor Smit overigens zijn zoon, die toen omkwam bij het vergaan van de Terschellinger loodskotter.
In 1934 werd de havenroeireddingboot van West-Terschelling buiten gebruik gesteld. De boot van
station paal 8 bij Midsland werd in 1938 vervangen door een motorstrandreddingboot, de ‘Nicolaas Marius’, die op een wagen met rupsbanden met behulp van een waterdichte tractor kon
worden vervoerd. Voor deze boot werd tevens een nieuw boothuis bij paal 8 gebouwd. ZKH Prins
Bernhard verrichtte op 19 oktober 1938 onder grote publieke belangstelling de officiële opening.
De ‘Nicolaas Marius’ heeft tot 1988 dienst gedaan. In dat jaar werd ze vervangen door de snelle
rubberboot ‘Poon’. Ook werd ’s winters wel gebruik gemaakt van de reddingboot ‘Frans Verkade’
van Marken, die daar dan toch geen dienst kon doen wanneer het IJsselmeer bevroren was. In
2003 kreeg station Paal 8 de beschikking over de ‘Frans Hogewind’, een snelle, stalen strandreddingboot van het type Valentijn 2000.
In 1950 ging ook de laatste roeireddingboot van Terschelling, die van Oosterend, uit de vaart. In
december 1960 werd de zelfrichtende motorreddingboot ‘Carlot’ op Terschelling gestationeerd.
De ‘Brandaris II’ werd toen verplaatst naar Scheveningen, waar ze nog tot 1966 dienst heeft gedaan. De boot kwam daarna in particuliere handen terecht.
In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een nieuw fenomeen op in het reddingswezen: de helikopter. De toestellen worden ingezet voor zoek- en reddingsacties. Soms behaalt men resultaat
in samenwerking met de reddingboten, maar vaak vissen die ook achter het net omdat een ‘heli’
nu eenmaal sneller ter plaatse kan zijn. Assistentie bij reddings- of zoekacties wordt regelmatig
verleend door de Search and Rescue-helicopter van de Koninklijke Luchtmacht die op Vlieland
is gestationeerd om stand by te staan voor mogelijke vliegongevallen. (Eind 2005 werd bekend
dat de heli’s rond 2010 verplaatst worden naar De Kooy bij Den Helder. Dat leidde vanwege de
dan langer wordende aanvliegtijden tot protesten van de bevolking van de waddeneilanden,
aangezien de toestellen soms ook gebruikt worden voor vluchten met zieken of gewonden naar
ziekenhuizen aan de vastewal). Ook helikopters van de Koninklijke Marine, gestationeerd op
vliegveld De Kooy, werken regelmatig met de reddingboten samen.
Van 1972 tot 1979 werd de snelle motorreddingboot ‘Komer’ naast de ‘Carlot’ op Terschelling
gestationeerd. De ‘Komer’ was van het type Nelson 40: een semi-planerende boot die als loodstender haar kwaliteiten wel had bewezen, maar voor het reddingwerk geen onverdeeld succes was.
De reddingmaatschappij wilde er aanvankelijk zes van kopen, maar gezien de slechte ervaringen
die men er op Terschelling mee opdeed is het zover niet gekomen.
In 1990 werd de ‘Carlot’ vervangen door de grote Rigid Inflatable Boat ‘Jan van Engelenburg’, een
zeer snelle boot voorzien van een 680 pk watergekoelde MAN-dieselmotor. Op haar beurt werd
de ‘Jan van Engelenburg’ in 2000 vervangen door de ‘Arie Visser’, eenzelfde soort boot maar met
grotere brandstoftanks en daardoor een veel grotere actieradius.
De reddingmaatschappij NZHRM fuseerde in 1991 met de ‘zuidelijke’ zusterorganisatie, de ZuidHollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen. De zo ontstane Nederlandse Red69

ding-Maatschappij werd nog in hetzelfde jaar door HM de Koningin voorzien van het predikaat
‘Koninklijke’. Sindsdien is sprake van de KNRM.209
KNRM-station Terschelling beschikt tegenwoordig over een vijftiental vrijwilligers en één beroepskracht om haar boten te bemannen. Echt grote scheepsrampen komen dankzij de vooruitgang van techniek, motorvermogen en communicatiemiddelen tegenwoordig op de Noordzee
bijna niet meer voor. De meeste aandacht van de hedendaagse redders gaat dan ook uit naar de
watersport, waaraan men vooral ’s zomers de handen vol kan hebben. Verder worden de reddingboten van de waddeneilanden ook regelmatig ingezet voor het vervoer van zieken en gewonden
naar de vastewal.

De Brandaris

Ook de vuurtoren Brandaris dient hier te worden behandeld, aangezien die onlosmakelijk is verbonden met de maritieme activiteiten die op en vanaf Terschelling werden en worden bedreven.
De laatste decennia diende het gebouw niet alleen meer als vuurtoren maar ook als verkeerscentrale voor de begeleiding van het scheepvaartverkeer op Noord- en Waddenzee.
De huidige Brandaris dateert van 1594 en is daarmee het enige bouwwerk op West-Terschelling
dat de grote brand van 1666, gesticht door Engelse soldaten, ongeschonden heeft doorstaan. De
toren ontleent zijn naam aan de heilige Sint Brandanus, een Ierse abt uit de vijfde eeuw, held
in de middeleeuwse legende Navigatio Brendani. Het is niet precies bekend wanneer de eerste
versie van de toren is gebouwd, wel is een overeenkomst overgeleverd van 22 september 1323
van Claes Popma, de toenmalige richter van Terschelling, met de stad Kampen. Daarin werd
bevestigd dat aan de ingang van het Vlie een ‘voerhuys’ werd opgericht om schade aan schepen
die de geul invoeren voortaan te voorkomen.210 Of er toen inderdaad een ‘voerhuys’ is gebouwd
valt niet meer na te gaan. De oudste kaart waarop de toren is afgebeeld dateert uit 1530, maar
mogelijk is die overgetekend van een oudere kaart.
In 1559, toen er geklaagd werd dat de toren ‘in perikel is gevallen’ werd hij betiteld als ‘de van
outs kundige baeck’, zodat hij toen dus al vrij oud moet zijn geweest.211 In dat jaar liep de toren
gevaar om te vallen of in te storten, wat overigens ook gold voor de aangebouwde kerk. Of er toen
ook iets aan is gedaan vermeldt de geschiedenis niet, maar in 1563 werd vanaf Terschelling aan
de vroedschap van Amsterdam bericht gedaan dat de toren erg door het water was gehavend en
zeker om zou vallen wanneer er niet snel werd ingegrepen.
In 1592 werd vanaf Terschelling een brief geschreven aan de stad Enkhuizen - die sinds 1573
belast was met de zorg voor betonning en bakens rondom het Vlie - dat de situatie wel erg penibel begon te worden. Op 22 januari 1593 stortte de toren inderdaad in, reden waarom de Staten
van Holland besloten dat er zo snel mogelijk een nieuwe moest worden gebouwd.212 Het werk
werd aanbesteed en een aannemer ging aan de slag. Maar vijf maanden later stortte het nog
onvoltooide bouwwerk in. Zes metselaars kwamen om het leven, twee mannen die bovenop de
toren stonden overleefden het ongeluk. Onderzoek wees uit dat men te veel haast had gemaakt,
bovendien waren er te veel gebroken stenen verwerkt die ook nog eens te zacht waren.
Het jaar daarop werd het werk hervat. Ditmaal ging men met meer zorgvuldigheid te werk De toren werd in het najaar van 1594 opgeleverd. Het bouwwerk was iets meer dan vijftig meter hoog
en mat ruim tien meter in het vierkant. Bovenop de toren werd een met lood beklede kap met
een kaarsenlantaarn geplaatst. De Brandaris is toen dus al als vuurtoren gebruikt, maar in 1802
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werd in een beschrijving gesproken over
een ‘dagbaak’. Het vuur werd toen gestookt
op het dak van een gebouwtje dat bovenop
een hoog duin bij het dorp stond.213 Reden
daarvan was, dat de kaarsenlantaarn van de
vuurtoren niet voldeed omdat het licht veel
te zwak was om goed door de scheepvaart
te kunnen worden opgemerkt.
Pas in 1837 werd de Brandaris weer als
vuurtoren in gebruik genomen.214 Het
bouwwerk werd toen geheel ommetseld
en er werd een koker in gebouwd met een
hardstenen wenteltrap. Op de toren kwam
een grote olielamp waar een lenzenstelsel
omheen werd gebouwd dat draaibaar was.
Het werd aangedreven door een gewicht,
hetgeen resulteerde in een omwenteling
die liefst acht minuten duurde in plaats
van de twintig seconden van tegenwoordig.
In 1864 werd het draailicht vervangen door
een groot staand licht. Het eerste elektrisch
draailicht werd in 1907 op de toren aangebracht. Hiermee was de Brandaris de eerste
vuurtoren in Nederland met een dergelijke
voorziening.215 Het draailicht dreef op een
met kwik gevulde bak die pas tijdens de
laatste restauratie in 1999 is afgeschaft en
vervangen door een meer eigentijdse con- De Brandaris was de eerste Nederlandse vuurtoren voorstructie.216
zien van een elektrisch draailicht (’t Behouden Huys)
Als verkeerscentrale voor regeling van het
scheepvaartverkeer valt de Brandaris organisatorisch onder Rijkswaterstaat Noord-Nederland en
maakt deel uit van de Dienstkring Waddengebied Friesland. Samen met de Verkeersposten op
de toren van Schiermonnikoog is die weer deel van de onderafdeling Scheepvaartzaken met het
hoofdkantoor in Leeuwarden. De Verkeersposten op de torens van Ameland en Texel zijn inmiddels gesloten.
Hoofdtaak van de Verkeerscentrale Brandaris is de verkeersdienst. Doel daarvan is het verbeteren
van een veilige en vlotte navigatie van passerende schepen, de veiligheid van mensenlevens op
zee en de bescherming van het mariene milieu, de aangrenzende kust, bouwwerken en offshoreinstallaties tegen mogelijk nadelige effecten door het scheepvaartverkeer. Verkeerscentrale Brandaris beschikt over tien verkeersleiders en één systeembeheerder. Het personeel heeft een maritieme achtergrond en volgde aanvullende opleidingen aan onder andere het Maritiem Instituut
Willem Barentsz.
De verkeersleiders hebben de beschikking over een tweetal bijna identieke consoles met diverse
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computerschermen en een radarinstallatie. Daarop worden de beelden van Texel, Terschelling
en Ameland samengevoegd tot één beeld, zodat men een zo goed mogelijk totaaloverzicht krijgt
van de scheepvaartbewegingen op de Noordzee. Op deze manier is het ook mogelijk een groot
deel van de Waddenzee te bekijken en kan men via de radarscanners op de vuurtorens van Texel
of Ameland de aandachtsgebieden observeren.
Alle scheepsbewegingen worden opgeslagen in het Waddenzee Traffic Information System (WATIS), dat speciaal voor de Verkeerscentrale Brandaris is ontwikkeld. Zo zijn in dat systeem alle
gegevens bekend van schepen die ooit in het aandachtsgebied hebben gevaren. Verkeerscentrale
Brandaris communiceert voor zijn verkeersleidingstaak via marifoonkanaal 2 met de schepen.
Een betrekkelijk nieuwe functie van de Verkeerscentrale is de Centrale Meldpost Waddenzee
(CMW), waar ieder die iets bijzonders heeft te melden over zaken die zich in het waddengebied
afspelen dat kan melden. De CMW vervult een spilfunctie bij de Samenwerkende Inspectie Diensten Waddenzee en de Samenwerkingsovereenkomst Ongevallenbestrijding Waddenzee. Aan de
hand van een speciaal formulier worden gemelde bijzonderheden daarop ingevuld en vervolgens
verstuurd naar de betreffende diensten van de provincie waarop de melding betrekking heeft:
brandweer, politie, marechaussee, douane, gemeenten, enzovoorts. De CMW is zowel telefonisch
bereikbaar als via marifoonkanaal 4, zodat de post ook kan worden opgeroepen door schepen die
geen telefoon aan boord hebben.
Noodoproepen van schepen op marifoonkanaal 16 worden afgehandeld door het Kustwacht Centrum (KWC), dat sinds 2002 in Den Helder is gevestigd. Het KWC coördineert ook de eventuele
reddingsacties die uit noodoproepen voortvloeien, maar kan die ook lokaal ‘uitbesteden’ aan
bijvoorbeeld de Verkeerscentrale Brandaris.
Op de toren worden verder elk uur meteorologische waarnemingen gedaan voor het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Voor dat doel staat op verschillende plaatsen in het
waddengebied meetapparatuur opgesteld, waarvan de resultaten op de toren kunnen worden
afgelezen. In de zomer werkt de Verkeerscentrale samen met Staatsbosbeheer om bij bosbranden
op het eiland zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen.
De Brandaris vervult op Terschelling en in het aangrenzende kustgebied voorts ook een sociale
functie. Vele eiland- en kustbewoners bezitten een radioscanner, waarmee ze het verkeer tussen
toren en scheepvaart kunnen beluisteren. Populair zijn vooral de weerberichten, die de toren om
de twee uren uitzendt. Toen het vermogen van de marifoon over kanaal 2 richting Harlingen in
2003 uit bezuinigingsoogpunt werd verminderd waardoor de Brandaris in Harlingen niet langer meer kon worden ontvangen, zetten radio-amateurs op Terschelling het via hun scanners
ontvangen signaal op internet, zodat nu in principe wereldwijd naar de Brandaris kan worden
geluisterd.
De vraag of de Verkeerscentrale in de toekomst op de Brandaris gevestigd zou blijven was lange
tijd onderwerp van politieke en publieke discussie. Mogelijkheden voor uitbreiding biedt de toren niet en Arbowet-technisch is de situatie evenmin optimaal. In 2005 besloot de minister van
Verkeer en Waterstaat dat de centrale vanaf het voorjaar van 2007 wordt ondergebracht bij Maritiem Instituut Willem Barentsz. Daarmee verdwijnt de mens na 400 jaar van de toren. De taak
van de menselijke ogen zal worden overgenomen door camera’s.217

217 N.N. Verkeerscentrale Brandaris naar MIWB.
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Akkerbouw en veeteelt

In de tweede helft van de negentiende eeuw telde Terschelling ruim 220 boerenbedrijven.218 De
betrokken boeren oefenden alle het gemengde bedrijf uit: akkerbouw in dienst van de veeteelt
en voor de eigen voedselvoorziening. Akkerbouw vond plaats op de veelal kleine percelen op de
hogere gronden, veeteelt op de lager liggende. De laagst gelegen en dus natste percelen dienden
de boeren tot hooiland. In 1921 waren op Terschelling 247 agrarische bedrijven actief, waarvan
22 10 tot 20 ha grond besloegen, de rest was kleiner dan 10 ha.219 In 1930 was sprake van in totaal
227 bedrijven.220 In de periode 1910 - 1933 gaven 193 personen aan de gemeente op landbouwer
te zijn, 226 boerenarbeider, 2 veehouder, 1 pluimveehouder en 1 gardenier.221 In 1955 was het
aantal agrarische bedrijven op Terschelling teruggelopen tot 164.222
In 2006 is dat nog verder afgenomen: er zijn nog 24 veehouders op het eiland actief en negen
akkerbouwers. Voorts zijn er vijf loonbedrijven op Terschelling gevestigd.223 Deels zijn die laatsten ook actief in aanverwante werkzaamheden als grondverzet. Van de 2.166 personen tellende
beroepsbevolking op Terschelling waren in 2002 90 werkzaam in de sector ‘landbouw’.224
Deze ontwikkeling is het gevolg van de schaalvergroting in de agrarische sector, die in de jaren
dertig, vijftig en zeventig van de vorige eeuw ingrijpende ruilverkavelingen noodzakelijk maakte
hetgeen leidde tot een veel kleiner aantal grote veeteeltbedrijven dan voorheen. Terschelling
was er overigens vroeg bij wat ruilverkaveling betreft; de eerste ruilverkavelingspoging vond al
in 1927 plaats, elders in Nederland gebeurde dat veel later. Het was vooral de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (HML) die hier voortdurend impulsen toe liet uitgaan. Mede ook door de
activiteiten van de HML werden aan het eind van de negentiende eeuw al enkele duinvalleien
herschapen in weide- en bouwland. Op initiatief van het toenmalige polderbestuur werden in
deze periode tal van verbeteringen in de waterhuishouding doorgevoerd door ontwatering via
besloting en verbetering van de dijksluizen.225
Ontginningen van het duingebied zijn altijd erg belangrijk geweest voor de agrarische stand van
Terschelling. Reeds in 1909 bevond zich daar 68 ha bouw- en grasland. In 1930 telde het duingebied 297 ha bouw- en weiland. De meeste ontginningen vonden plaats in de jaren twintig (van
de twintigste eeuw). Ontginningen, maar ook splitsing van grote bedrijven leidden tot een sterke
groei van vooral de bedrijven van 5 - 10 ha groot: van 74 in 1860 tot 112 in 1921. Volgens Smit was
deze categorie in die tijd zeer levenskrachtig, omdat zelfvoorziening en commerciële oriëntatie
vruchtbaar samengingen. Een ‘normaal’ gezin kon de werkzaamheden op een dergelijk bedrijf
gemakkelijk af.226
Na 1921 verdwenen veel kleinere bedrijven. 32 Bedrijven met een grootte van 1 - 5 ha werden
opgeheven. Het aantal grotere bedrijven van 10 - 20 ha nam echter sterk toe: van 22 in 1921 tot
63 in 1940. Na 1930 verdwenen ook veel bedrijven met een grootte van 5 - 10 ha. Hun aantal
verminderde van 112 in 1921 tot 65 in 1940. Na 1940 verdwenen bijna alle bedrijfjes met een
grootte van 1 - 5 ha: waren er hiervan in 1921 nog 113, in 1948 waren er slechts 21 van over. Het
moeten bedrijfjes zijn geweest die aan veel gezinnen een karig bestaan hebben gegeven en die
de kostwinners wel dwongen tot nevenactiviteiten. Oorzaak van dit alles was de in die jaren op
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gang komende crisis in de Nederlandse landbouw.227 Deze ontwikkeling leidde mede tot een
aanzienlijke daling van de bevolking op het eiland. In 1920 bedroeg die nog 3.978 zielen, om in
1920 terug te lopen tot 3.839 en tot 3.269 in 1930. Tussen 1920 en 1930 liep de omvang van de
bevolking dus terug met 570 zielen.228
In 1860 kreeg de Terschellinger Polder de status van waterschap, waardoor het gehele terrein
onder één bestuur kwam. Dat bracht met zich mee dat er ook een ‘keur’ werd ingevoerd: de
‘Keur van het Waterschap de Terschellinger Polder’, die bepalingen inhield met betrekking tot
onderhoud en instandhouding van dijken, waterlozingen en wegen. In een tweede keur werd de
samenstelling van het ‘Dijkleger’ vastgelegd, waarin werd geregeld wie voor het onderhoud van
welke dijkvakken verantwoordelijk was, tot welke werkzaamheden men verplicht was en hoe
groot de vergoedingen waren voor het beschikbaar stellen van man en paard, voer- en vaartuig.
Dit alles leidde op het eiland tot een betere infrastructuur dan men ooit had gekend. De situatie werd nog aanmerkelijk verbeterd door de in 1909 afgeronde verharding van de 14,5 kilometer lange weg vanaf West-Terschelling tot aan de dwarsdijk bij de Grië, voorbij Oosterend.229 De
straatweg verving het ’s zomers mulle en ’s winters modderige zandpad dat voorheen de dorpen
op het eiland met elkaar verbond. De aanleg van de weg leidde ertoe dat ‘Westers’ en ‘Oosters’
sneller met elkaar in contact konden komen, waardoor het isolement tussen de dorpen onderling (sommige ‘Oosters’ hadden nog nooit de Brandaris van dichtbij gezien, zo wil de volksmond)
sterk afnam.230 Dankzij al de genoemde maatregelen konden de bedrijfsresultaten van de Terschellinger boeren uiteindelijk aanzienlijk worden verbeterd.
De huidige akkerbouwers opereren alle op kleine tot zeer kleine bedrijfjes. Vrijwel alle boerderijen op het eiland kregen na de Tweede Wereldoorlog een niet-agrarische bestemming, veelal
in de recreatiesector: kampeerboerderij, appartementencomplex, pension, restaurant, hotel, enzovoorts. De veehouders op het eiland hebben hun bedrijven en hun weilanden in de polder, die
met de bedijking van Terschelling in de twaalfde of dertiende eeuw tot stand kwam; de enkele
overgebleven percelen bouwgrond van de akkerbouwers zijn te vinden op de hogere gronden aan
de voet van de oude duinen.
Agrarische activiteiten hebben zich door de eeuwen heen vooral op het oostelijke deel van het
eiland geconcentreerd.231 Voor ‘West’ geldt, dat er nauwelijks agrarische activiteiten zijn en ook
nooit zijn geweest, uitgezonderd een aantal volkstuintjes in het duingebied ten noorden van het
dorp.
West-Terschelling was van oudsher vooral de woonplaats van zeelieden, loodsen en schippers. In
1850 telde het dorp 1.600 inwoners, waarvan de overgrote meerderheid direct of indirect was verbonden met zeevaart, beloodsing en schipperij. Volgens de landbouwtelling van 1860 telde het
oostelijk deel van Terschelling 200 agrarische exploitaties, tegen ‘West’ 21. Daarnaast waren op
‘West’ twintig burgers die wat aardappels verbouwden en er enkele schapen op na hielden.232
West- en Oost-Terschelling vormden in 1860 als het ware twee afzonderlijke werelden. Toch
woonden er op het sterk agrarisch georiënteerde oostelijk deel van het eiland ook wel zeelieden.
In de meeste gevallen betrof dat jonge boerenarbeiders die, al dan niet noodgedwongen, veelal
tijdelijk voor het beroep van zeeman kozen. Ook woonden ‘om Oost’ wel zeelieden in ruste. Aan
het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw kwam het vaak voor dat kleine
227 Zie ook het hoofdstuk over de voedselvoorziening tijdens de Tweede Wereldoorlog in deel 2.
228 G. Smit. 18 - 19.
229 Jo Smit. 10.
230 Kunst. Terschellinger Volksleven.. 14.
231 In de meeste literatuur laat men het oostelijke deel van Terschelling al beginnen bij Hee, enkele kilometers ten oosten van WestTerschelling.
232 Dr. G Smit. 180.
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De geoogste rogge wordt in schoven in de boerderij gebracht (’t Behouden Huys)
boeren van Oost-Terschelling onregelmatig zeereizen maakten, wellicht voor het verdienen van
de hoge pachtsom die op hun land rustte. Dit verschijnsel was vooral verbonden aan de haringvisserij op Nederlandse en Duitse loggers.233
Voor de meeste jongeren van Oost-Terschelling was de zeevaart in die tijd een kort durende fase
in hun maatschappelijke loopbaan. Als opgeschoten jongen ging men naar zee, als zeeman verwierf men zich een bruid en nadat het jonge gezin met enkele kinderen was verblijd voegde de
vader zich bij de zijnen om het beroepsleven als landbouwer te vervolgen.234
Naar verhouding leverden de grote waddeneilanden Texel, Terschelling en Ameland in het verleden minder zeelieden dan Vlieland of Schiermonnikoog, omdat op de drie eerstgenoemde
eilanden relatief gezien meer cultuurgrond aanwezig is. Hoe meer cultuurland op de eilanden
beschikbaar was, hoe sterker in het algemeen de scheiding tussen maritieme en agrarische beroepen. De eilanden hebben eeuwenlang in een sterk isolement verkeerd, waardoor men voor
de voedselproductie ten bate van de eigen bevolking dus geheel op zelfvoorziening was aangewezen. Men moest het hebben van de eigen akkerbouw, veeteelt en visserij. Zodra de bevolking
toenam eiste dat oplossingen om met de grondschaarste om te gaan: uitbreiding van het areaal
aan cultuurgrond, intensivering van het gebruik daarvan, export van bevolking (voornamelijk
naar de zeevaart maar ook wel door emigratie) of een combinatie van die factoren.
Op Terschelling werd dit opgelost door het tijdelijk gemeenschappelijk gebruik van private gronden (het ‘overal’ of ‘oerol’) aangevuld met de oudste vorm van berging, de strandrijderij oftewel
het jutten.235 Toen aan het eind van de negentiende eeuw de relatief onveilige zeilschepen werden vervangen door de veel betrouwbaarder stoomschepen, nam het aantal strandingen op de
waddeneilanden drastisch af. Dit had tot gevolg dat de opbrengsten van de strandrijderij sterk
daalden. In combinatie met de gevolgen van de grote landbouwcrisis, die West-Europa vanaf de
233 Ibidem. Zie ook de paragraaf over de visserij.
234 Ibidem. 198.
235 Boot. 49.
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jaren zeventig van de negentiende eeuw trof, heerste in die periode op grote schaal armoede op
Terschelling.
Na 1862, nog aan de vooravond van de landbouwcrisis, vertrok menig Oost-Terschellinger gezin
naar elders om daar te proberen een nieuw bestaan op te bouwen. De trek was enerzijds gericht
op Noord-Holland, anderzijds op de Verenigde Staten. Van 1862 tot 1880 staken 188 personen van
Oost-Terschelling de Atlantische Oceaan over. Onder hen waren zowel akkerbouwers, zeelieden
als boerenarbeiders. Deze trek vond vooral plaats in de periode 1865 - 1869. Het inwoneraantal
van Oosterend daalde ten gevolge van de emigratie tussen 1862 en 1869 met 21 personen, dat van
Formerum en Midsland ging met respectievelijk 51 en 90 personen omlaag.236
Vanaf de jaren negentig van de negentiende eeuw nam de welvaart op het agrarisch gerichte
Oost-Terschelling weer wat toe. Een eerste impuls hiertoe werd gegeven door de in 1894 opgerichte coöperatieve zuivelfabriek te Lies.237 Brachten de boeren voorheen hun producten (melk,
boter, eieren, schapenkaas, sajet (brei- en stopgaren), stro, winteraardappelen, konijnen en vogels) naar West, waar ze veelal tegen winkelwaren werden ingeruild, in het vervolg werden de
zuivelproducten verhandeld door de zuivelfabriek. In 1896 werden ook zuivelfabrieken in Formerum en Midsland opgericht. In 1916 hebben die zich verenigd tot één fabriek in Lies.238
Behalve coöperatieve zuivelfabrieken, werden op Terschelling in de jaren negentig van de negentiende eeuw door de boeren ook andere coöperatieve instellingen in het leven geroepen:
verenigingen tot aankoop van kunstmest en veevoer, een dorsvereniging, een vereniging tot bevordering van de pluimveehouderij en, zoals in die tijd op zoveel plaatsen op het platteland, een
coöperatieve boerenleenbank naar het idee van de Duitse dorpsburgemeester Raiffeisen.239
Uitzonderlijk is de cranberry-cultuur op Terschelling. Het betreft de Occicocus Vaccinium Macrocarpon Aiton, oftewel Amerikaanse Veenbes. Volgens de overlevering zouden vaten met daarin deze
bessen in 1831 op het strand zijn aangespoeld en daar door de jutter Jan Sipkes Cupido uit Kinnum zijn gevonden. Cupido sleepte de vaten volgens deze overlevering achter de duinen, waarna
hij er één openbrak. Toen bleek dat de vaten bessen bevatten in plaats van de verwachte sterke
drank of wijn, liet Cupido de boel teleurgesteld achter. De bessen zouden vervolgens kiem hebben geschoten, waarna de Amerikaanse Veenbes zich over de vochtige en kalkarme duinvalleien
op het hele eiland verspreidde.
Of de overlevering op waarheid berust is maar de vraag. Zo komen de bessen ook in vochtige
duinvalleien op de andere waddeneilanden voor en ook wel op locaties aan de vastewal waar
sprake is van een vochtig en kalkarm milieu. Het is echter wel aannemelijk dat de bessen als
lading op een schip werden meegevoerd en, al of niet na stranding, zo op het eiland terecht zijn
gekomen.
Jarenlang deden de Terschellingers weinig met de bessen, zij het dat de kinderen met deze harde
vruchten speelden en er halskettingen van regen. Een Amsterdamse biologiestudent die aan het
eind van de negentiende eeuw onderzoek op Terschelling verrichtte, wees de eilanders er echter
op dat de bessen, al of niet verwerkt tot compote of sap, goed te consumeren zijn en zelfs een
geneeskundige werking bezitten. Hij trof de bessen aan in een vochtige duinvallei die sindsdien
236 Dr. G Smit. 204.
237 De productie van de zuivelfabriek op Lies verhuisde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw vanwege de hoge vervoerskosten
naar de vastewal. In het pand was vervolgens enige jaren een biologisch-dynamische zuivelfabriek gevestigd. Om dezelfde reden werd
de productie van deze fabriek overgeplaatst naar een dergelijk bedrijf in het Noordhollandse Linnem. Tegenwoordig is in Oosterend
een kleinschalige, biologische zuivelfabriek gevestigd die zijn producten op het eiland zelf afzet. Vrijwel alle Terschellinger veehouders
‘boeren’ tegenwoordig biologisch.
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het ‘Studenteplak’ heet, noordelijk van Halfweg. Vanaf 1893 werden de cranberryvalleien door
de gemeente verpacht. De pachter kocht de door de bevolking geplukte bessen tegen een geringe
vergoeding op. Door de bootverbindingen vanuit Harlingen op Engeland kon de oogst gemakkelijk, goedkoop en vlug op de Londense markt worden gebracht. Vanwege de geringe kosten
welke die werkwijze met zich meebracht maakte de pachter tot 1909, toen Staatsbosbeheer het
duingebied onder zijn ressort kreeg, grote winsten op de jaarlijkse oogst.240 Dit duurde tot 1936,
toen de Londense markt overvoerd raakte door de grote aanvoer van Amerikaanse cranberries.
Door de gemakkelijke afzetmogelijkheden in Engeland hadden de pachters verzuimd afzetgebied in Nederland te zoeken, waardoor de oogst tegen abnormaal lage prijzen moest worden verkocht of soms zelfs vernietigd. Na 1936 werd dan ook afzetgebied in eigen land gezocht, evenals
in Frankrijk en Zwitserland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er nauwelijks cranberries
geplukt omdat de duinen onder het ‘Sperrgebiet’ vielen. Direct na de oorlog kon in verband met
de heersende schaarste de gehele oogst in Nerderland worden afgezet.
De cranberry bevat een hoge dosis vitamine C. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan die
hoeveelheid oplopen tot tussen de 65 en 90 gram per 1.000 gram bessen. De bijzonder hoge zuurtegraad van de bessen verhindert bij mensen hechting in het lichaam van de E-coli bacterie, die
onder andere blaasontsteking kan veroorzaken. Het hoge benzoaatgehalte van de bessen maakt
ze zeer lang houdbaar.
Plukken van de cranberries is jarenlang voor een ieder vrij geweest, maar sinds professionele
bedrijven (tegenwoordig zijn dat Cranberry Cultuur Skylge BV te Formerum en Groenhof Cranberry Producten te Oosterend) de gronden waarop de plant groeit van Staatsbosbeheer pachten,
is de oogst aan regels gebonden. De pluk vindt plaats in september en oktober. Een honderdtal
tijdelijke werkkrachten begint dan op het oosten van het eiland en werkt geleidelijk naar het
westen toe. Men werkt met zogenaamde harkbakken, waarmee tientallen bessen tegelijk van
de planten kunnen worden gehaald. Wanneer alle plekken op het eiland waar de cranberries
groeien zo onder handen zijn genomen wordt het sein gegeven tot de napluk, waarbij een ieder
nog mag proberen een ‘maaltje’ te vinden.
De cranberry is een puur wilde vrucht, wat inhoudt dat er geen cultuurtechnische maatregelen worden getroffen om tot een zo groot mogelijke opbrengst te komen. Bemesten, bevloeien,
verzanden en dergelijke zijn dus uit den boze. Staatsbosbeheer zou dat ook niet toelaten in de
natuurgebieden die ze beheert. Dit heeft tot gevolg dat de grootte van de oogst een zeer grillig
verloop kent, want de opbrengst is zo volledig afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden.
De cranberry mag dan een zeer sterke plant zijn, hij is erg gevoelig voor nachtvorst. Bepalend zijn
meestal de omstandigheden van de tweede helft van mei tot de eerste helft van juni, wanneer de
planten bloeien. Wanneer de temperatuur in deze periode beneden het vriespunt komt worden
de planten dermate beschadigd dat er geen vruchtvorming meer kan plaatsvinden.
Na de oogst worden de cranberries gesorteerd en gedroogd. De grootste exemplaren zijn bestemd
voor de versmarkt, de kleinere worden verwerkt tot producten als sap, compote, wijn, siroop,
likeur, mosterd, thee, puree, azijn en jam. Een aantal van de cranberryproducten wordt onder
een EKO-keurmerk op de markt gebracht. Vanaf 2006 is de productie van sappen van Cranberry
Cultuur Skylge BV in Harlingen gevestigd.241

240 ETIF. Sociaal-economisch rapport betreffende de gemeente Terschelling. 62.
241 Harlinger Courant, 14 april 2006.
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Reeds in de loop van de negentiende eeuw ontwikkelden één Nederlands (Schiermonnikoog)
en meerdere Duitse waddeneilanden zich tot maritieme badplaatsen. Al eerder was dat met
plaatsen aan de kust het geval, hetgeen vooral werd bevorderd door de aanleg van wegen en
spoorwegen op het vasteland. De kwaliteit van de verbindingen met de eilanden varieerde sterk
en leidde ertoe dat de afzonderlijke eilanden elk een verschillende ontwikkeling tot badplaats
doormaakten. Initiatieven vanuit de omgeving waren daarvoor belangrijk, zoals totstandkoming
van verbindingen naar de plaatsen vanwaar de veerboten vertrokken. De eilanden verschilden
echter onderling sterk in het nemen van eigen initiatieven en in het verlenen van concessies
voor de bouw van hotels, exploitatie van strandterreinen, badinrichtingen, enzovoorts. Zo verleende het bestuur van het Duitse waddeneiland Norderney reeds in 1797 een concessie voor het
bouwen van een badinrichting. In 1814 verbleven op dit eiland gedurende de zomer daardoor
al meer badgasten dan het lokale inwoners telde. Het maritieme vreemdelingenverkeer naar de
Duitse waddeneilanden moet tijdens deze eerste fase vooral worden gezien als Kurort-toerisme,
dat helemaal afhankelijk was van de mode zoals die door de ‘hogere standen’ werd bepaald.
De Nederlandse waddeneilanden bleven sterk achter bij deze ontwikkeling. Tussen 1870 en 1914
was alleen Schiermonnikoog een badplaats van enige betekenis. Van dit eiland werd gebruik
gemaakt door een aantal beter gesitueerden, die vooral uit de provincie Groningen afkomstig
waren.242 Ameland was het eerste Nederlandse waddeneiland met een badhotel. In 1854 kwam
in Nes een ‘zeebad-inrigting’ tot stand, die vanwege gebrek aan belangstelling echter geen lang
leven was beschoren.243 De Duitse waddeneilanden daarentegen kenden rond de eeuwwisseling al een grote opkomst van het vreemdelingenverkeer. De komst van vreemdelingen naar
de Nederlandse waddeneilanden in die tijd moet daarentegen eerder worden gezien als het incidentele bezoek van een enkele reisliefhebber, dan als een georganiseerde activiteit van enige
economische betekenis. Een belangrijke reden in die tijd om een bezoek aan een van de eilanden
te brengen was een slechte gezondheid. Zo is het eerste hotel op Schiermonnikoog bijvoorbeeld
mede tot stand gekomen dankzij de inzet van een arts.244
Op Terschelling besloot Rederij Bosman, die toen nog de passagiersdienst op het eiland onderhield, in de zomer van 1907 met de nieuwe raderstoomboot ‘Minister Kraus’ een extra zondagsdienst te starten teneinde het bezoek van recreanten aan het eiland te stimuleren. De aanleiding
daartoe zal gelegen hebben in het feit dat Terschelling in die tijd veelvuldig in het nieuws was
vanwege het grote aantal strandingen dat op haar kust plaatsvond. Bovendien had in dat jaar
een aantal hooggeplaatste persoonlijkheden het eiland bezocht: eerst de inspecteur-generaal van
het Loodswezen, vervolgens de gouverneur van de provincie Noord-Holland in verband met de
aanleg van de weg over het eiland en tenslotte Prins Hendrik, die drie dagen op het eiland verbleef waarbij hij logeerde in het - nog steeds bestaande - Amsterdamsch Koffijhuis op West (en
daar de snert van juffrouw Swart hogelijk prees). De prins kwam op bezoek ter inspectie van het
reddingswezen.
Reeds bij de eerste vaart van de extra zondagsdienst op 7 juli 1907 stond het ’s ochtends op de
kade van West-Terschelling zwart van de mensen die met eigen ogen wilden zien hoe de honderden zondagsreizigers naar het Amsterdamsch Koffijhuis trokken om er bier te drinken en te
biljarten. De Brandaris werd voor de vreemdelingen opengesteld: van bovenaf wierp men centen
242 Dr. G. Smit. 3.
243 Dogterom. Ontwikkeling en betekenis van de recreatie. 21
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naar beneden zodat het Terschellinger jongvolk er op de stenen om lag te vechten. Toen de reizigers ’s middags om drie uur het eiland weer verlieten deed nagenoeg het hele dorp hen op de
kade uitgeleide.245
Deze gebeurtenis geeft een goede indruk van de mate waarin Terschelling toen nog geïsoleerd
was: mensen van de wal kende men alleen maar van het enkele bezoek dat die aan het eiland
brachten, of zelfs alleen maar van horen zeggen. Terschellingers zelf gingen niet naar de wal,
afgezien van familiebezoek of een noodzakelijk bezoek aan het spreekuur van een medisch specialist had men daar niets te zoeken.
Dit was de eerste ‘golf’ toeristen die naar Terschelling trok en al spoedig zouden er meer volgen,
getuige het feit dat het Amsterdamsch Koffijhuis reeds het volgende jaar werd vergroot en zowel
op West-Terschelling als op Midsland een aantal pensions werd ingericht.246 Toch zou voor de
waddeneilanden, ook voor Terschelling, het vreemdelingenverkeer in de periode voor de Tweede
Wereldoorlog niet meer blijven dan een welkome, hier en daar misschien aanzienlijke bijverdienste. Van een overwegend belang van het vreemdelingenverkeer voor de inkomsten van de
eilandbewoners was dan ook - nog - geen sprake.247 Toch nam het aantal arbeidsplaatsen in de
recreatiesector al vóór de Tweede Wereldoorlog toe.
Dat zou na de oorlogsjaren totaal anders worden. De toegenomen welvaart stelde velen, ook de
minder goed gesitueerden, in staat enkele dagen of langer op een waddeneiland door te brengen
teneinde de behoefte te bevredigen naar een tijdelijke verandering van omgeving. De eilanden
met hun talloze overgangen van landschappen zijn daar uitermate geschikt voor en bovendien
liggen ze relatief dicht bij de grote woonkernen van het drukke westen. Liefhebbers van landschappen als bos, strand, duin, kwelder of rustieke dorpsgezichten, van planten- of dierenleven,
van strandbezoek en zwemmen, van wijdse stilte en rust, van vriendelijk dorpsleven, van watersport, wadlopen of sportvissen kunnen op een waddeneiland allen vrijelijk kiezen uit dit grote
aantal mogelijkheden tot recreëren.
In verhouding tot de Duitse waddeneilanden maakten die langs de Nederlandse kust, zo ook
Terschelling, een andere ontwikkeling door in hun metamorfose tot toeristenoord. Eilanden als
Norderney en Borkum behielden veel hun oorspronkelijke karakter van Kurort, vroeger exclusief
toegankelijk voor de rijkere bovenlaag van de bevolking. Op deze eilanden is een sterk ontwikkelde hotel- en pensionaccommodatie aanwezig, compleet met strandboulevards en veel hoogbouw; kampeerterreinen vindt men er slechts sporadisch en dan ook nog van mindere kwaliteit.
De luxueuze instelling van vroeger is op deze Duitse eilanden dan ook nog steeds aanwezig: het
zijn momenteel de duurste vakantie-eilanden in het hele internationale waddengebied.248
De Nederlandse waddeneilanden vormen vanaf het begin der massarecreatie de vakantiebestemming voor veel bredere lagen van de bevolking. Dientengevolge is de accommodatie er veel
gevarieerder en minder luxueus dan op de eerder genoemde Duitse eilanden. Behalve de vele
zomerhuisjes zijn op elk eiland wel één of meer kampeergelegenheden aanwezig. De meeste
accommodatie is tegenwoordig al ver voor het hoogseizoen volgeboekt. De grote drukte hoeft
echter niet te betekenen dat een eiland door toeristen wordt overspoeld. Zo kent Terschelling
door de opbouw van de verblijfsaccommodatie een sterke zonering voor wat de drukte betreft.
Die concentreert zich sterk op het westelijk gedeelte van het eiland. Niettemin heeft men ook
hier beseft dat de groei van het aantal slaapplaatsen niet onbelemmerd door kon gaan, omdat
de voor de recreanten zo aantrekkelijke waarden dan onherroepelijk zouden worden aangetast
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en het eiland op den duur aan kwaliteit zou verliezen.
Door middel van beleid van rijk (onder andere de in 2006 herziene Planologische Kern Beslissing ‘De Waddenzee’ waarin de regering zijn beleidsvoornemens met het waddengebied heeft
vastgelegd), provincie (streekplannen) en gemeente (bestemmingsplannen die gemeenten sinds
de invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening sinds 1965 moeten maken en uitvoeren) is
dan ook een halt toegeroepen aan een verdere groei van het aantal logiesplekken. Wel wordt met
instemming van de betrokken overheden nog steeds gewerkt aan een verdere verbetering van de
kwaliteit van de verblijfsaccommodatie.
‘Badgasten’ komen overigens ook naar Terschelling zonder van de daar aanwezige verblijfsvoorzieningen gebruik te maken. Dat geldt voor de vele duizenden watersporters die het eiland jaarlijks bezoeken en ook voor de opvarenden van de talrijke historische zeilschepen die tegenwoordig de Waddenzee bevaren, de zogenoemde Bruine Vloot.
In 2002 telde het aantal passanten dat de jachthaven van West-Terschelling aandeed 16.941.249
Het aantal bezoeken dat de charterschepen van de Bruine Vloot in dat jaar aan Terschelling
brachten bedroeg 3.859.250 Gemiddeld varen op een traditioneel zeilschip 20,4 mensen mee,
waarmee het aantal opvarenden van de Bruine Vloot dat in 2002 Terschelling bezocht bijna
80.000 bedroeg.251 In de havens van het waddengebied zijn opvarenden van de Bruine Vloot
per persoon ‘goed’ voor een besteding van 25 euro per dag.252 In deze sector gaan dus zeer hoge
bedragen om. Hoeveel personen een pleziervaartuig gemiddeld aan boord heeft is niet precies
bekend, evenmin als hun bestedingsbedrag. Maar ook deze watersporters zullen zonder twijfel
jaarlijks een aanzienlijk bedrag op Terschelling besteden.
De ontwikkeling van de recreatie op Terschelling kende na de Tweede Wereldoorlog een stormachtig verloop. Brachten in 1960 nog 45.000 mensen een bezoek aan het eiland, in 1971 was dat
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aantal al opgelopen tot 123.000. Ook op de andere waddeneilanden was sprake van een stormachtige ontwikkeling. Werden in 1963 op alle eilanden samen nog circa drie miljoen overnachtingen geteld, in 1976 was dat al tot rond de acht miljoen gestegen.253
In 2001 en 2002 heeft onderzoeksbureau Vandertuuk uit Beetsterzwaag in opdracht van de gemeente Terschelling een meting uitgevoerd in het kader van de Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Monitor. Eerder vond dergelijk onderzoek plaats in 1999. Uit dat van 2002 bleek dat tussen
maart 2001 en februari 2002 in totaal 345.000 mensen een bezoek met een toeristisch motief aan
het eiland brachten. Dat waren er 10.000 meer dan in 1999. Het totaal aantal overnachtingen
steeg met 200.000 naar twee miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door de toename van het
aantal toeristen en de toename van de gemiddelde verblijfsduur, die steeg van 5,5 overnachtingen in 1999 naar 5,9 in 2001.
Fietsen, wandelen en strandbezoek vormen de ‘top 3’ van de activiteiten die de recreanten volgens Vandertuuk op het eiland ondernemen. De gemiddelde besteding van de vakantieganger
bedroeg in het metingsjaar 42,57 euro per persoon per dag, een toename van negen procent ten
opzichte van 1999. Het totaal in dat jaar door toeristen op Terschelling uitgegeven bedrag kwam
daarmee uit op 87 miljoen euro.254
Dit alles heeft natuurlijk een geweldige invloed gehad op het leven en de inkomenspositie van
de Terschellinger bevolking. Was men op het eiland vroeger bijna uitsluitend werkzaam als zeevarende, visser, akkerbouwer, veeboer of handwerksman, tegenwoordig verdient een groot deel
van de bevolking zijn - goed belegde - boterham in de recreatiesector. Een ontwikkeling die zich
overigens langs de hele Noordzeekust van Europa heeft voorgedaan.
De jaarlijkse toename van het aantal recreanten heeft het gemeentebestuur van Terschelling
jarenlang voor problemen gesteld voor wat betreft openbare voorzieningen als waterleiding,
riolering, vuilverwerking, gas, elektriciteit en medische voorzieningen. Zo werd op alle waddeneilanden van oudsher drinkwater uit de duinen opgepompt. Nadat de recreatie zo sterk was
opgekomen had dat in sommige jaren verdroging van de vegetatie tot gevolg. De meeste waddeneilanden wonnen ook veel meer water dan werd toegestaan om ’s zomers in de - veel - grotere
behoefte te kunnen voorzien. Zo had Terschelling in 1974 vergunning om 190.000 m3 water te
winnen. In werkelijkheid werd er echter 305.000 m3 opgepompt.255
Intussen is op de eilanden echter ruimschoots voorzien in de problemen met de openbare voorzieningen. Werd op Terschelling de elektriciteit vroeger op het eiland zelf opgewekt, tegenwoordig wordt die via een kabel van de vastewal aangevoerd. Voor water geldt hetzelfde: dat wordt
via een leiding vanuit de watertoren in Sint Jacobiparochie (gemeente Het Bildt) naar het eiland
gepompt. Riolering is op alle plekken waar mensen verblijven, aanwezig. Werd het vuilnis vroeger op het eiland gestort, tegenwoordig gaat dat per veerboot naar de wal. Sinds Rederij Doeksen
in 2002 de vrachtboot ‘Noord-Nederland’ in gebruik nam, worden de passagiers van de veerboten
op de autodekken bovendien niet meer geconfronteerd met kwalijk riekende vuilniswagens. Hetzelfde geldt voor het vervoer van vrachtwagens geladen met gevaarlijke stoffen.
Toerisme is tegenwoordig geen jaarlijks optredend gebeuren meer, al liggen de pieken natuurlijk
nog wel in de zomermaanden. Het toeristenseizoen is door de jaren heen steeds meer verlengd,
waardoor het eigenlijk het hele jaar voortduurt. Op Terschelling en de andere eilanden is daar
handig op ingespeeld door verblijfsvoorzieningen te creëren die gedurende het hele jaar geschikt
zijn om door toeristen te kunnen worden gebruikt.
Op Terschelling waren per 1 mei 2004 in totaal 521 mensen werkzaam in de horecasector. Daar
253 Dogterom. Ontwikkeling en betekenis van de recreatie. 26.
254 Forse stijging toerisme. De Terschellinger, 1 augustus 2002.
255 Dogterom. Ontwikkeling en betekenis van de recreatie. 26.
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moeten in het hoogseizoen naar schatting enkele honderden tijdelijke krachten, veelal afkomstig van de vastewal, bij worden opgeteld. In de sector ‘Vervoer, opslag en communicatie’, die
sterk gerelateerd is aan de recreatiesector, werkten in 2004 op Terschelling 217 personen, al zal
in deze categorie ook een aantal zeevarenden zijn mee gerekend. De sector ‘Zakelijke dienstverlening’ telde 94 personen. Op een totale beroepsbevolking van 2.143 waren in 2004 zo in totaal
926 personen werkzaam in een met de recreatiesector verwant beroep, hetgeen neerkomt op een
percentage van ruim 43, bijna de helft van de beroepsbevolking.256
Ook voor de inkomenspositie van de Terschellinger bevolking heeft de recreatie op het eiland
gevolgen gehad. Het gemiddeld inkomen per inwoner op het eiland behoorde in 2000 tot de
hoogste van Friesland: 10.900 euro. Op Vlieland werd in 2000 evenveel verdiend, op Ameland
9.700 euro en op Schiermonnikoog 11.200 euro. Ter vergelijking: het laagste gemiddeld inkomen
hadden in Friesland in 2000 de inwoners van de gemeente Dantumadeel, namelijk 8.900 euro.
Schiermonnikoog scoorde met een gemiddeld inkomen van 11.200 euro per inwoner het hoogst
onder de Friese gemeenten.257 In 2006 bedroeg het gemiddeld inkomen op Terschelling net iets
onder de 20.000 euro. Daarmee is het eiland de rijkste Friese gemeente, zo meldde De Terschellinger op 14 december 2006.
De welvaart die de recreatie oplevert laat zich ook aflezen uit het per inwoner van de waddeneilandgemeenten opgebouwde vermogen. Op Terschelling bedroeg dat in 1995 14.770 euro, op
Vlieland 15.190 euro, op Ameland 9.780 euro en op Schiermonnikoog 22.880 euro. In dit opzicht was het opgebouwde vermogen van de inwoners van de gemeente Dantumadeel ook weer
het laagst in Friesland: 6.310 euro per persoon. De inwoners van de gemeente Schiermonnikoog
scoorden wat het opgebouwd vermogen per persoon betreft net als het gemiddeld inkomen dus
eveneens het hoogst in Friesland. 258 Cijfers over de vermogensopbouw in Friesland zijn na 1995
niet meer beschikbaar gesteld.
Wanneer men zich realiseert dat de waddeneilanden aan het eind van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw tot de armste gebieden van Nederland konden worden gerekend,
hebben toerisme en recreatie tot zeer gunstige gevolgen voor de welvaart van de bevolking geleid. Ook voor die van Terschelling, al wordt op Schiermonnikoog in deze sectoren kennelijk nog
meer geld verdiend.
Tegenwoordig bezoeken jaarlijks gemiddeld 500.000 recreanten het eiland. Gezamenlijk geven
zij er circa 110 miljoen euro uit. De komst van al die mensen is van levensbelang voor het eiland,
aangezien 70 procent van de inkomsten uit het toerisme komt. Het Oerol-festival, dat sinds 1981
jaarlijks in juni op het eiland plaatsvindt, wordt steeds belangrijker voor de plaatselijke economie. Twaalf tot vijftien procent van de totale jaarlijkse uitgaven door toeristen worden gedaan
tijdens de tien dagen Oerol. Oerol heeft met zijn 50.000 bezoekers het hoogseizoen op het eiland
inmiddels overtroefd als drukste periode. Op de waddeneilanden als geheel loopt het aantal
bezoekers sinds enkele jaren echter terug. Met name het jeugdtoerisme neemt de laatste tien tot
vijftien jaar af. Oorzaak is de sterke concurrentie die men ondervindt van betrekkelijk goedkope
vakantielanden als Spanje en Turkije.259

256
257
258
259
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Het aantal inwoners van de gemeente Terschelling is na 1880 van nog geen 3.500 sterk toegenomen tot bijna 4.000 in 1910, om daarna terug te lopen tot een minimum van 3.289 in 1939.
Oorzaak van die daling was de economische crisis die zich op het eiland met name op de werkgelegenheid in de sectoren landbouw, visserij en scheepvaart manifesteerde, waardoor velen elders emplooi zochten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam het inwoneraantal geleidelijk toe,
in 1946 gevolgd door een sterkere groei. De toenemende werkgelegenheid in de recreatiesector
veroorzaakte na 1952 een constante groei, hoewel tussen 1955 en 1960 een kleine schommeling optrad. De bevolkingsgroei was in 2005 nog niet tot stilstand gekomen. De opening van de
Aanvullende Opvang voor Asielzoekers zorgde voor een piek in 1994. In Tabel 5 wordt in beeld
gebracht hoe het inwoneraantal zich vanaf 1880 tot en met 2005 ontwikkelde.
Tabel 5
Overzicht verloop bevolking Terschelling 1795 - 2005
Jaar		

Mannen		

Vrouwen		

Totalen

1795		
1830		
1840		
1849		
1859		
1869		
1880		
1890		
1900		
1910		
1920		
1925		
1930		
1931		
1932		
1933		
1934		
1935		
1936		
1937		
1938		
1939		
1940		
1941		
1942		
1943		
1944		
1945		

?		
1.205		
1.276		
1.305		
1.387		
1.488		
1.742		
1.849		
1.904		
1.933		
1.894		
1.824		
1.620		
1.607		
1.613		
1.636		
1.673		
1.667		
1.698		
1.676		
1.658		
1.652		
1.634		
1.610		
1.644		
1.655		
1.671		
1.737		

?		
1.145		
1.246		
1.416		
1.584		
1.523		
1.746		
1.938		
2.016		
2.045		
1.945		
1.827		
1.649		
1.634		
1.641		
1.653		
1.653		
1.640		
1.637		
1.636		
1.630		
1.637		
1.680		
1.660		
1.672		
1.689		
1.705		
1.706		

1.830
2.350
2.522
2.721
3.171
3.011
3.488
3.787
3.920
3.978
3.839
3.651
3.269
3.241
3.254
3.289
3.326
3.307
3.335
3.312
3.288
3.289
3.314
3.270
3.316
3.344
3.376
3.443
83

Jaar		

Mannen		

Vrouwen		

Totalen

1946		
1947		
1948		
1949		
1950		
1955		
1960		
1965		
1970		
1975		
1980		
1985		
1990		
1995		
2000		
2005		

1.764		
1.771		
1.845		
1.872		
1.857		
1.833		
1.824		
2.000		
2.201		
2.345		
2.331		
2.373		
2.334		
2.445		
2.510		
2.506		

1.750		
1.800		
1.812		
1.820		
1.780		
1.763		
1.766		
1.963		
2.124		
2.197		
2.258		
2.232		
2.179		
2.224		
2.258		
2.228		

3.514
3.571
3.657
3.692
3.637
3.596
3.590
3.963
4.325
4.542
4.589
4.605
4.513
4.669
4.768
4.734

Bronnen: 1795 - 1869: www.volkstellingen.nl
1880 - 2005: Bureau Voorlichting, gemeente Terschelling
Onderzoekers van het Landbouw Economisch Instituut te ’s Gravenhage publiceerden in 1955
het Sociaal-Economisch rapport betreffende de gemeente Terschelling. Zij wijzen er daarin op
dat, wanneer we bovenstaande cijfers goed beschouwen, kunnen opmerken dat de bevolkingsomvang van Terschelling zich sinds 1880 op een ‘merkwaardige’ wijze heeft ontwikkeld, zeker
als we die vergelijken met de situatie in Friesland en met de landelijke. Tot 1904 groeide de
bevolking van Terschelling nog in een tempo dat weliswaar hoger lag dan dat in Friesland, maar
achterbleef bij de landelijke toename. Na 1910 daalde het inwoneraantal echter sterk, in het bijzonder tussen 1920 en 1930 en met een dieptepunt in 1931. Vervolgens bleef het tot 1940 vrijwel
constant. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond eerst een lichte daling plaats en daarna weer
een stijging. Vanaf 1946 nam het inwonertal weer toe en van 1955 tot 1960 schommelde het. Die
schommelingen hadden tot gevolg dat het inwonersaantal vanaf 1880 tot dat jaar nauwelijks is
toegenomen. Daarentegen nam de bevolking van Friesland in deze periode met 42 procent toe
en die van heel Nederland met maar liefst 163 procent.260 Zoals eerder gememoreerd, hield deze
ontwikkeling verband met de ontwikkeling van het economisch leven op Terschelling, maar ook
met de groei van de werkgelegenheid elders in het land. Tabel 6 brengt één en ander in beeld.

260 LEI. Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling. 10.
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Tabel 6
Loop van de bevolking tussen 1880 en 1954
Jaar		
		

Terschelling		
Friesland
Aantal zielen Indexcijfer (1880 = 100)

1880		
1900		
1910		
1920		
1930		
1940		
1947		
1950		
1954		

3.488		
3.920		
3.978		
3.839		
3.269		
3.314		
3.571		
3.637		
3.603		

100		
112		
114		
110		
94		
95		
102		
104		
103		

100		
103		
109		
115		
120		
129		
137		
139		
142		

Nederland
100
128
146
170
196
220
237
251
263

Bron: LEI. Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling. 72
De LEI-onderzoekers hebben ook de geboorte-, sterfte- en migratiecijfers gebruikt om een beter
inzicht te verkrijgen in de bovengeschetste ontwikkelingen. Zo merken zij op dat het geboortecijfer op Terschelling daalde van 33,1 in 1880 tot 14,9 in 1955. Bij vergelijking met het landelijke
geboortecijfer blijkt dat dat van Terschelling daar steeds onder heeft gelegen, maar na 1910 sneller is gedaald dan het landelijke beeld. Die daling is onder meer het gevolg van het vertrek van
vele jongeren naar plaatsen elders in het land. De onderzoekers wijten dit vooral aan de toen
sterk afnemende werkgelegenheid in scheepvaart en visserij, waardoor men op Terschelling nog
maar weinig perspectief had.261 Zie Tabel 7.
Tabel 7
Geboorte- en sterftecijfers 1881 - 1955
Periode		
			
			

Geboorten per 1.000
Inwoners per jaar		
Tersch. Frl. NL

Sterfte per 1.000		
inwoners per jaar		
Tersch. Frl. NL

Geboorteoverschot
per jaar op Tersch.
Totaal/Per 1.000 inw.

1881 - 1890
1891 - 1900
1901 - 1910
1911 - 1920
1921 - 1930
1931 - 1940
1941 - 1945
1946 - 1950
1951 - 1955

33,1
29,4
24,3
19,4
15,8
14,6
19,7
18,8
14,9

16,1
11,8
10,3
10,8
10,6
12,1
13,4
12,1
12,4

63
68
56
34
19
8
21
24
8

30,1
28,4
26,9
24,2
23,2
20,9
23,5
24,8
22,2

34,4
32,8
30,8
27,0
24,6
20,9
22,3
26,2
21,8

17,7
15,8
13,8
12,5
10,5
9,9
11,1
9,1
8,6

21,5
18,5
15,3
13,3
10,2
9,0
11,4
8,0
7,5

17,0
17,6
14,0
8,6
5,2
2,5
6,3
6,7
2,5

Bron: www.cbs.nl
261 Ibidem.
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Ook uit de migratiecijfers valt af te leiden dat aan het begin van de twintigste eeuw jaarlijks
veel mensen het eiland verlieten. Daar tegenover stond echter een aanzienlijke vestiging, maar
uitgezonderd in de periode 1940 - 1950 was er altijd een vertrekoverschot. Dat was vooral in de
jaren vóór 1930 groot, zo concluderen de LEI-onderzoekers, maar werd nadien kleiner. Want na
dat jaar nam - ten gevolge van de crisis - het aantal vertrekkenden af door de afnemende werkgelegenheid elders in Nederland en in mindere mate door het toenemende vreemdelingenverkeer
op Terschelling.
Toch is het kleinere vertrekoverschot niet alleen veroorzaakt door vermindering van het aantal
vertrekkenden, maar ook door toename van het aantal personen dat zich op Terschelling vestigde. Onder hen die zich na 1930 op het eiland vestigden bevonden zich onder meer leerlingen
aan de Zeevaartschool en gepensioneerde zeelieden die naar Terschelling terugkeerden.
Het vestigingsoverschot in de periode 1945 - 1950 is vooral veroorzaakt door de werkzaamheden
aan de in die jaren uitgevoerde ruilverkaveling, die werk verschafte aan een honderdtal arbeidskrachten afkomstig zowel van Terschelling als van elders. In de periode 1951 - 1955 was er weer
een vertrekoverschot, veroorzaakt door beëindiging van de ruilverkaveling en de gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid aan de vastewal.262 Zie Tabel 8.
Tabel 8
Vestiging en vertrek 1881 - 1955
Periode		
			

Aantal		
gevestigden

Aantal		
vertrokkenen

Migratiesaldo
Totaal / Per 1.000 inwoners

1881 - 1890
1891 - 1900
1901 - 1910
1911 - 1920
1921 - 1930
1931 - 1940
1941 - 1945
1946 - 1950
1951 - 1955

565		
615		
873		
1.374		
1.232		
1.703		
686		
1.421		
1.064		

893		
1.165		
1.371		
1.852		
1.990		
1.739		
662		
1.346		
1.149		

- 328		
- 550		
- 498		
- 478		
- 758		
- 36		
+ 24		
+ 75		
- 83		

- 8,8
- 14,2
- 12,5
- 12,2
- 21,3
- 1,1
+ 1,4
+ 4,2
- 4,6

Bron: LEI. Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling. 72
Door het vertrek van veel jonge Terschellingers in de eerste decennia van de twintigste eeuw
deed zich een belangrijke verschuiving voor in de leeftijdsopbouw van de bevolking, ten gevolge
waarvan veroudering optrad. Oorzaak was - alweer - de afnemende werkgelegenheid op het eiland. De leeftijdsklasse van 0 - 24 jaar blijkt van 1909 tot 1947 met meer dan 15 procent te zijn
afgenomen, terwijl die van 40 - 64 jaar en vooral die van 65 jaar en ouder in 1947 sterker vertegenwoordigd waren dan in 1930.263 Eén en ander blijkt uit Tabel 9.

262 Ibidem. 10 - 11.
263 Ibidem. 12.
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Tabel 9
Leeftijdsopbouw 1909 - 1947
Leeftijds-		
klasse 		
			

Percentage inwoners naar leeftijdsklassen
Terschelling
Friesland		
Nederland
1909 1930 1947		
1909 1930 1947		
1909 1930 1947

0 - 15 jaar
15 - 24 jaar
25 - 39 jaar
40 - 64 jaar
65 jaar e.o.

31,8
19,6
19,9
21,7
7,0

21,6
15,8
21,9
29,0
11,3

23,9		
12,0		
20,5		
28,9		
14,7

32,9 30,1 31,7		
17,5 17,1 14,2		
20,1 20,4 20,2		
21,9 24,3 24,9		
7,6
8,1 9,0

34,6
18,0
20,7
20,6
6,1

30,6
18,3
22,0
22,9
6,2

31,0
15,1
21,0
25,1
7,1

Bron: LEI. Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling. 72
Landbouwkundige dr. G. Smit heeft het verloop van de bevolking rond de eeuwwisseling op
het oostelijke deel van het eiland in 1984 apart onderzocht, dit als aanvulling op zijn in 1971
verschenen proefschrift De agrarisch-maritieme structuur van Terschelling omstreeks het midden van de negentiende eeuw.264 Ook in 1988 publiceerde hij hierover, waarbij hij met nadere
bijzonderheden kwam.265 Smit komt tot vergelijkbare resultaten als de LEI-onderzoekers. Ook
concludeert hij dat de meest oostelijke woonkernen van Terschelling tussen 1880 en 1915 koplopers waren in het proces van geboortedaling en van geleidelijke veroudering van de bevolking.
Hij eindigt zijn onderzoek met een aantal vragen: ‘is het mogelijk dat juist in de agrarische
sector van Terschelling, die steeds meer vastliep, laat trouwen, geboortebeperking en vertrek
“instrumenten” werden voor de modernisatie van de landbouw?’ Deze vragen werden door de
geografiestudenten Peter Rake en Dick Schilthuis beantwoord in hun in 1983 verschenen doctoraal-scriptie historische geografie Minder Oosters: een onderzoek naar de daling van het geboortencijfer op Oost-Terschelling in de periode 1880 - 1932. Eén van hun conclusies is dat, terwijl
de Nederlandse bevolking van 1880 tot 1932 verdubbelde, die van Terschelling met zes procent
afnam waarbij Oost-Terschelling relatief meer bevolking verloor dan West. Verder concluderen
zij dat de bevolking van ‘Oost’ omstreeks 1905 afnam als gevolg van een groeiende emigratie en
een geslonken geboorteoverschot. Ook stellen zij vast dat vanaf 1905 de gezinsgrootte op ‘Oost’
afnam. Volgens Smit is dit alles het gevolg van de ‘verboersing’ van de samenleving op ‘Oost’: de
opkomst van een boerenstand die de landbouw intensiever gaat beoefenen en inkomensdaling
en versnippering van bedrijf en bezit tegengaat door gezinsplanning en geboortenbeperking.
Rake en Schilthuis gaan nog dieper op de door Smit gestelde vragen in door een onderscheid te
maken tussen de sociale groepen die van 1880 tot 1915 op Oost-Terschelling leefden. Zij onderscheiden daarbij zeelieden, boeren, vissers en ‘veranderaars’, de min of meer ongrijpbare categorie die vaak van beroep wisselt. Uit hun onderzoek blijkt, dat tussen 1880 en 1915 met name
veel zeelieden van ‘Oost’ vertrokken, veel meer dan vissers en boeren. Hun cijfers bevestigen dat
de vissers van ‘Oost’ bij het verval van de visserij voor een groot deel oplosten in de boerenstand
en ook wel naar de koopvaardij vertrokken. De gemiddelde huwelijksleeftijd van de zeelieden
veranderde van 1880 tot 1915 maar weinig, die van hun bruiden daalde zelfs. Het gemiddelde
zeeliedengezin op ‘Oost’ telde tussen 1880 - 1890 4,7 kinderen en tussen 1905 - 1915 3,7 kinde264 Smit. De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880 - 1915.
265 Smit. De bevolkingsgroei van Oost-Terschelling in de periode 1880 - 1915 (vervolg).
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ren. Totaal anders was dat bij de boeren: die trouwden in die periode steeds later; in de jaren
1880 - 1890 hadden ze per gezin bijna 7 kinderen en tussen 1905 - 1915 slechts 2,3 kinderen. Het
percentage huwelijken nam daarbij steeds af. Hiermee wordt bevestigd dat niet trouwen, laat
trouwen en geboortebeperking inderdaad instrumenten vormden voor de modernisatie van de
landbouwbedrijven.
De studie van Rake en Schilthuis - zo stelt Smit vast - heeft geleid tot meer inzicht in de ontwikkeling van de agrarische sector op Terschelling vanaf 1860 tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog.
Na ca. 1880 raakte deze geleidelijk verzadigd, zij het dat er veel dwergbedrijfjes ontstonden. Na
1921 verdwenen steeds meer bedrijven. De kinderrijke boerengezinnen van 1880 - 1890 maakten
plaats voor gezinnen met slechts enkele kinderen. Nog later prefereerden de meisjes een huwelijk met een zeeman verreweg boven dat met een boer. In 1940 had deze ontwikkeling zich nog
verder voortgezet: de gemiddelde leeftijd van de boeren op ‘Oost’ bedroeg toen 59 jaar, waarbij
velen ongehuwd waren.266
Tenslotte enkele opmerkingen over het vrouwenoverschot, vooral in de periode van de zeilvaart
tekenend voor bevolkingsgemeenschappen die relatief veel vissers en zeelieden telden. Dit element was in zulke maritiem ingestelde gemeenschappen dan ook de drijfveer voor sociale arrangementen, zoals fondsen voor ondersteuning van weduwen en wezen en zeemansverzekeringen.
Ook op Terschelling bestaan dergelijke voorzieningen. De voornaamste daarvan worden aan het
slot van dit deel behandeld.
Tabel 10 brengt de vrouwenoverschotten tussen 1880 en 1939 in beeld, uitgedrukt in promillages:
het aantal per 1.000 inwoners.. De cijfers zijn afgeleid uit Tabel 5.
Tabel 10
Vrouwenoverschotten
Jaar

Prom.

Jaar

Prom.

Jaar

Prom.

Jaar

1880
1890
1900
1910

1,15
23,50
28,57
28,15

1920
1925
1930
1931

13,28
0,82
8,87
8,33

1932
1933
1934
1935

8,60
5,17
- 6,01
- 8,16

1936
1937
1938
1939

Prom.
-

18,29
12,08
8 ,52
4,56

Vrouwenoverschot doet zich vooral voor op oudere leeftijd en heeft als voornaamste oorzaak het
feit dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen. Daarnaast treedt bij mannen in de eerste
levensjaren een hogere sterfte op dan bij vrouwen, zo is uit de demografie bekend. Wanneer we
de cijfers inzake het vrouwenoverschot op Terschelling over de periodes tot 1880, 1890, 1900 en
1910 nader beschouwen, zien we beduidend hogere dan daarna. Het was de tijd waarin de vloot
nog veel - in vergelijking met motorschepen onveilige - zeilschepen telde. Met name tussen 1880
- 1890 liep het cijfer snel op, gevolg van het feit dat van 1880 tot en met 1889 relatief veel Terschellinger mannen op zee verongelukten. Zie ook Tabel 17 in deel 3 van deze studie, waarin over de periode 1850 - 1939 de aantallen zeelieden die verongelukten per jaar in beeld worden gebracht.
Na 1920 loopt het cijfer snel terug, met weer een stijging in de periode 1925 - 1930. Oorzaak daarvan is het verongelukken van een loodsboot in 1925, waarbij 13 Terschellinger mannen om het
leven kwamen. Vanaf 1934 treedt een negatief vrouwenoverschot op, dus een mannenoverschot.
Dit vond plaats in de crisisjaren waarin, ten gevolge van werkloosheid, veel minder mannen op
266 Ibidem. 108 - 110.
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zee waren dan voorheen. Daarnaast kozen minder jonge mannen voor een varend beroep omdat
ze erin slaagden een niet-maritieme werkkring te vinden. Zie ook de cijfers in Tabel 15 van deel 3,
die van 1933 tot 1939 een sterke afname van het aantal Terschellinger zeevarenden laten zien.
Natuurlijk was in het verleden niet alleen het verongelukken van zeelieden de oorzaak van het
vrouwenoverschot op Terschelling. Ook de beide eerder genoemde natuurlijke oorzaken speelden een rol en verder zaken als ziekte en ongevallen. Voorts kunnen vrouwenoverschotten ook
door migratie ontstaan.
Buiten het kader van dit onderzoek maar interessant genoeg om tot slot op in te gaan, is het
groeiende mannenoverschot op Terschelling na de Tweede Wereldoorlog. Deze ontwikkeling
zette direct in 1945 in met een mannenoverschot van 31 zielen, een cijfer dat in 2005 was opgelopen tot 278. Wanneer we de gehele bevolking van Nederland beschouwen dan blijkt dat zich
meestal een vrouwenoverschot aftekende maar dat in 2005 de verhouding tussen mannen vrouwen vrijwel in evenwicht was.267 (Uitzondering vormt de groep van 80 jaar en ouder, met daarin
bijna tweemaal zoveel vrouwen als mannen). De vraag luidt dan ook wat de oorzaak is van het
mannenoverschot op Terschelling. Een mogelijke verklaring is het toenemende aantal vrouwen
dat werk buitenshuis zoekt maar dat op Terschelling, uitgezonderd in horeca en verzorging (ouderencentrum De Stillen te West-Terschelling telt voornamelijk vrouwelijk personeel) niet kan
vinden, reden waarom men het eiland verlaat om elders te gaan werken.

Kerkelijke gezindheid

Wat de kerkelijke gezindheid op Terschelling betreft, heeft de (Nederlands-) Hervormde gemeente daar de laatste 200 jaar steeds het grootste aantal lidmaten gehad. Goede tweede was steeds
de Doopsgezinde gemeente. Ook op Terschelling kampte men vanaf ongeveer 1920 met ontkerkelijking. In 2005 gaf ongeveer de helft van de inwoners op onkerkelijk te zijn. Tabel 11 biedt
een overzicht van enkele ijkpunten in de periode 1809 - 2005. Om de huidige situatie met die in
Friesland te kunnen vergelijken is de provinciale situatie in 2005 weergegeven.
Tabel 11
Kerkelijke gezindheid op Terschelling in percentages van de bevolkingsomvang
Peildata telkens per 31 december
Jaar

Bev.

1809
1.868
1849
2.721
1879
3.440
1899
3.929
1920
3.839
1930
3.269
1947* 3.544
2005
4.734
Friesl. 2005:
		
*: per 31 mei

NH

RK

Geref.

Ev. Luth. DG.

Isr.

Andere Geen

87,4
89,2
92,2
83,1
77,1
71,0
63,3
29,0
20,0

0,2
0,4
0,3
0,2
1,3
8,0
4,0

0,1
3,1
3,8
4,2
6,1
3,5
20,0

0,5
0,3
0,1
0,2
0,2
-

0,7
0,2
-

0,2
9,5
1,0
1,4
1,5
8,0
8,0

11,9
9,4
7,2
4,1
6,5
7,2
7,5
-

s11,5
15,8
20,1
51,5
48,0

267 www.rivm.nl
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Bronnen: Voor de percentages van 1809 t/m 1947 werd gebruik gemaakt van de resultaten der
in die jaren gehouden volkstellingen (www.volkstellingen.nl). De percentages voor 2005 zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl). Voor dat jaar werd geen opgave
getraceerd van het aantal doopsgezinden. Hun aandeel werd gepresenteerd in de categorie ‘andere’, waaronder op Terschelling behalve de leden van de Doopsgezinde ook die van de Evangelische gemeente worden gerekend.
In de gemeenteraad zijn anno 2006 vertegenwoordigd PvdA (drie zetels), CDA (twee zetels), VVD
(drie zetels) en Plaatselijk Belang (drie zetels). In 1940 waren de Vrijzinnig Democratische Bond
en de Sociaal Democratische Arbeiders Partij de grootste partijen in de gemeenteraad.

Bevolking
Eilandergevoel

Gevoelsmatig vormen de waddeneilanden voor zowel eilandbewoners zelf als ‘vastelanders’ een
bijzonder stuk Nederland. Eeuwenlang zijn de eilanders volstrekt op zichzelf aangewezen geweest, ondanks dat er regelmatig contact was met de ‘buitenwereld’. Hierdoor is niet alleen een
sterke band ontstaan tussen de eilanders onderling, maar ook tussen de eilanders en hun eiland.
Deze band is voor buitenstaanders bijna ongrijpbaar, maar is wel duidelijk aanwezig en oefent
zijn invloed uit op het doen en laten van de bevolking. Er is sprake van het zogenoemde eilandergevoel, een begrip dat echter maar ten dele inhoudelijk is te onderbouwen.268 Vrijheid, hard werken om ook in de toekomst eilander te kunnen blijven en een sterke levenslange verbondenheid
met de natuur in het algemeen en de zee in het bijzonder maken er deel van uit.269 ‘Oerol zegt
me niets’, schrijft een geboren Terschellinger die al vele jaren ‘aan de wal’ woont.270 ‘Terschelling des te meer, mijn roots, natuur, vrijheid, je niet met andermans zaken bemoeien en meer
nog anderen niet met jouw zaken en alles omringd door de zee, het mooiste en machtigste natuurverschijnsel op aarde’(...) ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid is het waarmerk van een eilander;
regels zijn er voor mensen en niet andersom’.271 Ook wie zich van elders op een waddeneiland
vestigt wordt al snel behept met het eilandergevoel. Men leeft dan immers tussen de eilanders,
op het eiland, en wie zich snel thuis wil voelen zal zich binnen korte tijd aan de gevoelens, normen en waarden van de eilander gemeenschap moeten aanpassen.
Door dit eilandergevoel bestaat er zowel in emotioneel opzicht als in de wijze van handelen en
gedrag van de eilanders een belangrijk onderscheid met de bevolking van de rest van Nederland.
Overigens: de aanwezigheid van het eilandergevoel blijkt een aantrekkende werking op toeristen
te hebben. Sommigen komen zelfs voor dit speciale gevoel voor kortere of langere tijd naar de
waddeneilanden.272 Op Terschelling, met op het westelijk deel de zo nadrukkelijk aanwezige
maritieme elementen als haven, veerdienst, betonning, Brandaris en zeevaartschool, is het eilandergevoel vooral op deze wijze present. Op het meer agrarisch gerichte oostelijke deel van
het eiland speelt het maritieme element een wat kleinere rol, maar ook daar is de onderlinge
268 Postma et al. Cultuurhistorie op de Waddeneilanden. 15.
269 Mevrouw A. Douma, Harlingen, oud-Terschellingse. Mondelinge mededeling, februari 2003.
270 Jaarlijks festival in juni met een hoog (straat-)theatergehalte dat tienduizenden mensen trekt. Oerol werd voor het eerst in 1981
georganiseerd om de ‘stille’ periode tussen Pinksteren en de zomervakantie op te vullen. Omdat het festival niet uit de eilandeigen cultuur stamt, wordt er in deze studie alleen op ingegaan in de paragraaf over de recreatie.
271 Schroor. Eilander bespiegelingen.
272 Postma et al. 15.

90

Tot het eilandgevoel behoort een sterke, levenslange verbondenheid met de natuur (Johan van der Wal)
verbondenheid met elkaar en met het eiland in hoge mate aanwezig.
Door de natuurlijke processen die in vroeger tijden plaatsvonden hebben de waddeneilanden
en het omringende waddengebied zich ontwikkeld tot unieke gebieden in Europa. Zo uniek, dat
in internationaal verband is besloten dat zowel de Nederlandse, Duitse als Deense waddeneilanden deel uitmaken van een groot internationaal natuurgebied van mondiaal belang.273 Wellicht
krijgt het hele gebied, of delen daarvan, in de toekomst het predikaat ‘Werelderfgoed’.
Zowel op regionaal als nationaal niveau bestaat er veel aandacht voor de natuurwaarden van de
waddeneilanden. Door de eilandbewoners wordt de ontwikkeling van die belangstelling echter
veelal als benauwend en beperkend ervaren. De bescherming van de natuurwaarden heeft er
immers toe geleid dat eilandeigen gebruiken als handmatig pierensteken, een maaltje mosselen
rapen, met de terreinauto over het strand rijden of een fuikje zetten in mindere mate of zelfs
helemaal niet meer door de diverse overheden worden getolereerd. Met andere woorden: men
voelt zich in zijn eilandergevoel bedreigd.
Initiatieven als hoorzittingen, informatie-avonden en inspraakrondes ter introductie van nieuw
beleid kunnen dit gevoel van vrijheidsbeperking maar in geringe mate doen afnemen. Vergelijkbare ontwikkelingen vinden overigens eveneens plaats aan de vastelandzijde van het waddengebied. Het opereren van natuurbeschermingsorganisaties als de Waddenvereniging, It Fryske
273 Jaarlijks vindt overleg plaats tussen de bij het waddenbeleid betrokken ministers van deze drie landen. In ons land bestaan ook
overlegsituaties tussen bestuurders op landelijk, provinciaal en lokaal niveau om het ‘waddenbeleid’ van de verschillende overheden op
elkaar af te stemmen.
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Gea, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Nederlandse Vogelbescherming
wordt zowel op de kust als op de waddeneilanden door de bevolking met argusogen aangezien.
Men is ervan overtuigd de eigen zaakjes wel te kunnen regelen: inbreng van buitenaf wordt als
bedreigend ervaren, zeker wanneer dat tot beperking van eeuwenlang genoten vrijheden leidt.
In de ruim veertig jaar dat de natuurbescherming in het waddengebied actief is - de Waddenvereniging, de vroegere Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, voorop - is men er nog
steeds niet in geslaagd een hechte band op te bouwen met de regionale bevolking. De geslaagde
pogingen van de natuurbescherming om de regering te bewegen de kokkelvisserij - een zeer
oude vorm van visserij, ook al vond die de laatste decennia tot eind 2004 plaats met moderne
middelen welke volgens de natuurbescherming het natuurlijk milieu van de wadden bedreigen
- uit de Waddenzee te verbannen, leren dat die band er ook niet zal komen zolang wordt getracht
dergelijke traditionele vormen van werkgelegenheid af te breken.
Niettemin is op Terschelling in de zomermaanden al jarenlang een educatief project van de Waddenvereniging actief.274 Er wordt vooral aan deelgenomen door toeristen en recreanten. Door de
Terschellinger bevolking worden deze activiteiten, ook al zijn ze van buiten het eiland opgezet,
echter wel gewaardeerd, omdat hiermee wordt getracht een stukje van het eilandergevoel - respect voor en verbondenheid met de natuur - op de deelnemers over te dragen.
Samenvattend kan de volksaard van de bewoners van de waddeneilanden worden gekenschetst
als bestaande uit een grote onderlinge verbondenheid met elkaar en met het eiland, een sterk
vrijheidsbesef en een volkscultuur die tijdens de eeuwenlange isolatie van het eiland tot stand
is gekomen en waarvan een deel nog steeds in al haar historische tradities standhoudt. Op dat
laatste aspect wordt hieronder ingegaan.

Taal en tradities

Al eerder kwam aan de orde dat Terschelling eeuwenlang is bestuurd door Hollandse graven en
hun zaakwaarnemers. Het bestuurlijk centrum moet zich in Midsland of directe omgeving hebben bevonden. Dat is niet zonder invloed gebleven op het dialect dat ter plaatse wordt gesproken,
het Meslâners, een Fries dialect doorspekt met Hollandse woorden en evenals het Stadsfries een
Hollands-Fries mengdialect.275
Het Meslâners moet zich ten opzichte van het door de ‘heren’ en hun ‘hofhouding’ gehanteerde
Nederlands ongeveer hebben verhouden als vroeger in Friesland het Fries ten opzichte van het
Nederlands. Daar was het Nederlands de taal van het openbaar bestuur, het onderwijs, de kerk
en de rechtspraak. Het Fries was voorbehouden voor gebruik op dialectniveau: in de huishouding, in het lagere werkmilieu, op straat, over het weer, bij humor, enzovoorts. Friesland was zo
in haar taalsituatie gekenmerkt door een hoge variëteit, het Nederlands, en een lage, het Fries.
Het Fries was voor alledaags gebruik, het Nederlands voor officiële gelegenheden. Maar wanneer
van oorsprong Friestaligen in deze situatie aanzien wilden verwerven of maatschappelijk wilden
promoveren, dan werd door diegenen eveneens het Nederlands gehanteerd.276 Eenzelfde situatie
zal in Midsland hebben bestaan.
Er zijn in de Friese geschiedenis legio momenten geweest waarop het Fries door het Nederlands
dreigde te worden overheerst en weggedrukt. De Friestaligen waren gedwongen om in de omgang met de bestuurders het Nederlands te hanteren. Niettemin wist deze taal, tegenwoordig
Nederlands tweede, zich te handhaven, al blijft het natuurlijk een minderheidstaal. Hetzelfde
gebeurde in Midsland en directe omgeving met het Meslâners. De taal die door de Hollandse
274 De vroegere ‘Waddenwegwijswinkel’, nu ‘Werkgroep Excursies’ geheten, die ook op Texel actief is.
275 Jansen. De dialecten van Ameland en Midsland in vergelijking met het Stadsfries. 20.
276 Pietersen, Taalsociologie. 65.
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bestuurders en hun aanhang werd gesproken oefende ook daar veel invloed uit op het oorspronkelijke Friese dialect, dat er woorden en zelfs grammaticale constructies uit overnam.
Ook in Midsland zal men getracht hebben zich aan de taal van de bovenlaag omhoog te trekken.
Het oorspronkelijke dialect ging zo steeds meer aan het Nederlands ontleende woorden tellen.
Maar de Friese onderlaag bleef desondanks bestaan. Het Meslâners heeft zich tot op de huidige
dag kunnen handhaven, ook al zal het eveneens de nodige invloed hebben ondervonden van de
aanwezigheid van Nederlandstalige badgasten op het eiland.
Het mengdialect Meslâners heeft eeuwenlang de beide andere dialecten die op Terschelling worden gesproken, het Westers en het Aesters, van elkaar kunnen scheiden. Dit lijkt misschien een
stellige uitspraak voor een relatief klein eiland als Terschelling, maar wanneer men bedenkt
dat de enige oost-west verbinding tot 1909 slechts uit een moeilijk begaanbaar zandpad bestond
en dat het verkeer op Terschelling zeer bescheiden was, wordt die scheiding begrijpelijk. Het
Westers en het Aesters zijn puur Friese dialecten, die door bovengenoemde scheiding door de
eeuwen heen een eigen ontwikkeling hebben gekend. Zo zal het Westers door de maritieme omgeving van West-Terschelling, waardoor het aan een niet geringe externe invloed bloot heeft gestaan, ongetwijfeld meer Hollandse woorden hebben overgenomen dan het Aesters, omdat men
op het oostelijk deel van het eiland in vroeger tijden meer geïsoleerd leefde. We zagen eerder
dat Terschelling en dan met name de havenplaats West-Terschelling door de ligging op de grens
tussen Wadden- en Noordzee voor de scheepvaart van groot belang was. De ondiepe Zuiderzee
maakte het noodzakelijk dat de lading van grote schepen, zoals die van de Verenigde Oostindische Compagnie, bij de eilanden in kleinere schepen moest worden overgeladen. Daardoor
ontstonden voor West-Terschelling veel contacten met Amsterdam en de Compagnieën, hetgeen
een Hollandse invloed op de taal zal hebben gehad.277
Hetzelfde geldt uiteraard voor de vele contacten met het Hollands door Terschellinger mannen
die op Hollandse schepen voeren. Daarnaast waren er veel contacten met Holland door Terschellinger zeemansgezinnen die tijdelijk in Amsterdam gingen wonen en weer naar het eiland terugkeerden wanneer het werkzame leven van de man en vader ten einde was gekomen. Voor OostTerschelling gold dit ten dele eveneens, maar toch is dat meer Fries van aard gebleven dan het
westelijk deel van het eiland. Een voorbeeld daarvan is het feit dat met name op Oost-Terschelling
nog steeds op vrij grote schaal de kaatssport wordt beoefend, een typisch Friese cultuuruiting.
Ook Aesters en Westers worden beide nog steeds gesproken, maar net als het Meslâners in Midsland in steeds mindere mate. Of de Terschellinger dialecten toekomst hebben, is dan ook de
vraag. Door de recreatie, die zoals we zagen de laatste vijftig jaar drastisch is toegenomen, zal de
invloed van talen van elders in die periode niet gering zijn geweest. En door de seizoensverlenging is er niet meer sprake van een tijdelijke invloed van buitenaf maar van een permanente.
Specifiek voor Terschelling geldt dat de invloed van de Zeevaartschool met al zijn leerlingen van
buiten het eiland ook invloed op de dialecten heeft gehad, met name op het Westers. Verder zullen ‘gemengde’ huwelijken van Terschellingers met mannen en vrouwen van elders, eveneens
hun invloed hebben doen gelden. Daarnaast hebben natuurlijk ook de moderne media - radio,
televisie, internet - hun effecten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in welke mate de dialecten op het eiland minder worden gesproken dan zo’n vijftig jaar geleden. Om ze zo goed
mogelijk in stand te houden worden ze tegenwoordig op initiatief van de gemeente op de basisscholen onderwezen.
Een typisch sociaal-cultureel element dat op Terschelling ten dele in gebruik is gebleven, met
277 Jansen. 21.
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Spinsters zongen liedjes over spinster-liefdesgeschiedenissen (Oepkes)
name ‘om Oost’, is de burenplicht. Volgens dit gebruik staan de leden van de gemeenschap oftewel de buurschap, met name de directe buren, klaar zodra een ander lid van de gemeenschap
hulp nodig heeft. Een belangrijk onderdeel hiervan was vroeger de plicht die op de buren van
een overledene rustte om de gehele organisatie en uitvoering van de begrafenis op zich te nemen.278 Ook waren er nog plichten als het helpen bij het pad-maken (voor de loslopende schapen). Verder was elke boer op een afgesproken tijd schutter: het vangen van losgebroken vee, en
waren er plichten bij het begraven van dood vee en bij verbouw of nieuwbouw van woningen. Bij
het jaarlijkse burebier in januari (feestelijke vergadering van de buren) wordt nog steeds elk lid
van de buurschap verwacht.279 In de paragraaf ‘De zorgzame samenleving’ wordt nader op het
fenomeen burenplicht ingegaan.
Op Terschelling zijn tal van traditionele, feestelijke cultuuruitingen tot op de huidige dag manifest gebleven. Daarmee neemt het onder de waddeneilanden echter geenszins een unieke positie
in. Ook op Texel, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog zijn elementen als ‘Sundekloas’ of
‘opkleden’ door de eeuwen heen tot op heden in gebruik gebleven. De oorzaak daarvan moet
opnieuw worden gezocht in de eeuwenlange (relatief) geïsoleerde ligging van de eilanden en het
daarmee samenhangende, hierboven nader gepreciseerde eilandergevoel. Ook het benadrukken
van de eigen, eilander identiteit heeft hierbij een rol gespeeld. Bij de behandeling van de feestelijkheden-door-het-jaar-heen komt dit nader aan de orde.
Toch zijn op Terschelling in de afgelopen eeuw ook wel bepaalde cultuuruitingen verdwenen
onder invloed van het in onbruik raken van bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het
gezamenlijk spinnen van de vrouwen, een gelegenheid bij uitstek om het op Terschelling zo
geliefde zingen te beoefenen. Gesponnen wordt er, onder invloed van modernere technieken,
278 Eijssen et al. Toerisme op Terschelling. 5.
279 Roos. Burehulp en bureplichten. 161.
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tegenwoordig immers nauwelijks meer, ook niet op Terschelling. Op Oost was bij het gezamenlijk spinnen sprake van ‘spinfeemen’ of ‘feem zitten’, op West werd gesproken van ‘een huuske
geven’. De deelneemsters waren vooral jonge meisjes, die in de winter ’s middags bij één van hen
samenkwamen om samen te spinnen. Gezongen werden allerlei spinster-liefdesgeschiedenissen.
Als het donker werd schoof men de spinnewielen aan kant om nog na te praten en - natuurlijk
- te zingen. Welke liedjes precies gezongen werden is niet meer na te gaan, zolang is deze cultuuruiting op het eiland al buiten gebruik.
Een cultuuruiting die de tand des tijds wel heeft doorstaan en dan ook nog steeds op Terschelling plaatsvindt is het ‘op ‘e riid’ gaan: tochten per traditionele huifkar naar kweldergebied de
Grië. Tegenwoordig heeft deze cultuuruiting overigens een wat andere en eigentijdser inhoud
dan in de navolgende beschrijving van de historische edities.
De oorspronkelijke datum voor dit evenement was de tweede zondag na Sint Jan (24 juni). Vanuit
de dorpen reden de door paarden getrokken wagens over de hoofdweg - vóór 1909 dus nog een
zandpad - richting Boschplaat, ‘beladen’ met feestgangers, de ‘braskoer’ met mondvoorraad en
de nodige drankjes. Op de bok van de voorste wagen zat de ‘spieleman’ of ‘speulman’ met zijn
trekharmonica. Onderweg werd uitbundig gezongen. Sinds onheuglijke tijden betreft dat steeds
dezelfde liedjes, waarvan vele slechts op bepaalde tijden en plaatsen langs de route. Bij het vertrek werd ‘Hoe kan een zee zijn zonder baren...’ aangeheven. Onderweg werd halt gehouden op
vaste plaatsen, waarbij geroepen werd ‘lens uut de wagen’ (pen uit de wagenas): een situatie
waarin de wagen natuurlijk niet verder kon rijden. Bij elke stop gingen twee bekers rond: voor
de voerlieden en de mannelijke passagiers met brandewijn en suiker, voor de dames Samos-wijn.
Na enkele slokken werd ‘’t Is de olie van de druiven...’ aangeheven. Wanneer de stoet weer reed
klonk ‘Er zou eens een jager uit rijden gaan...’, gevolgd door de matrozenballade ‘De liefde baart
veel wonder...’. Dan volgde een oud bruiloftslied: ‘Naar het Rozenland zoo zijne wij gevaren...’ en
‘’k Kwam er laatst over ’s lands bergjes getreden...’.
Jongens en meisjes mochten elkaar zoenen wanneer men een zwart schaap passeerde. Behalve
op vaste punten werd ook halt gehouden daar waar kinderen met takken slagbomen over de
weg hadden gelegd, die pas opengingen als er voldoende centen of koekjes waren uitgedeeld.
Wanneer men de plaats van de huidige dwarsdijk was gepasseerd die het eiland van Boschplaat
en Grië scheidt en door het weiland reed werd gezongen ‘Ik ben er de groenelands straatjes’ en
daarna ‘Al inder de weide...’.
Het doel van de reis was de Sint Janshoek, bij paal 22 aan het wad gelegen. Hiermee wordt meteen de oorsprong van het ‘op ‘e riid’ gaan duidelijk: een rijdende processie ter ere van Sint Jan. In
vroeger tijden zou in de Sint Janshoek zelfs een beeld van de heilige hebben gestaan. Later, na de
Hervorming, bleef ondanks de overgang de vorm van het katholieke feest behouden. Maar nog in
1790 zou volgens overlevering de achterste wagen een beeld hebben meegevoerd van Sint Jan, dat
dan op de Sint Janshoek in de grond werd gezet om er vervolgens omheen te dansen.
Eenmaal uit de wagens werd er in kringen gedanst. De voerlieden en de ‘spieleman’ vormden
een afzonderlijke groep en zorgden ervoor dat het gezang geen ogenblik verflauwde. Tussen dansen en zingen door werden verfrissingen rondgedeeld; tegenwoordig is het meestal de barbecue
die het hoogtepunt van het feest vormt. Het zingen is echter gebleven. Laat in de middag werd
weer vertrokken. De eerste stop was in Oosterend, waar lange tafels met koffiegerei stonden te
wachten. En ook daarbij werd gedanst en - uiteraard - gezongen. Al zingend werd de reis vervolgd.
De met fakkels verlichte wagens reden de dorpen weer binnen wanneer het reeds donker was
geworden, onder het zingen van ‘Wat hoor ik hier, in ’t midden van de nacht...’. Het feest werd
met een danspartij besloten in de herberg. Pas na middernacht brachten de jongens de meisjes
thuis. Een paar dagen later volgde de ‘afrekening’: een gezellige avond waarbij men eerst thee
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dronk en spelletjes speelde, waarna natuurlijk met dansen en zingen werd afgesloten.
Gebleven is ook de ‘foltsje-merk’ op 6 september in Midsland, waar de in het voorjaar geboren
veulens worden verhandeld. De dieren maakten hun debuut reeds eind juli tijdens de - eveneens
in stand gebleven - paardenkeuring in Hoorn. De verkoop duurt de hele dag, maar om vijf uur ’s
middags moet de met touwen afgezette Oosterburen weer het normale aanzien hebben. Kopers
en verkopers vervolgen hun onderhandelingen in de herbergen, tegenwoordig in de vele horecagelegenheden van Midsland. De dag wordt besloten met een danspartij. Tegenwoordig heeft
de ‘foltsje-merk’ een hoog braderie-gehalte. Op 24 september volgde vroeger de ‘beestemerk’,
waarbij allerlei dieren werden verhandeld, en op 15 oktober de ‘ossemerk’.
Net als op de vastewal en de andere eilanden wordt op Terschelling op 11 november Sint Maarten gevierd, met dit verschil dat de jeugd ‘eigen’ Terschellinger liedjes zingt, op Midsland weer
andere dan op West of Oosterend.
December brengt, net als elders, Sint Nicolaas, waarbij op de avond van de zesde december op
Terschelling ‘Sunderum’ wordt gevierd: overal lopen gemaskerde en vermomde mannen en jongens - ‘Sunderums’, ontstaan uit ‘Sinte Heeroom’ - rond met rammelende kettingen, waarin ze
jonge meisjes proberen te verstrikken, te roven en mee te voeren. Ondertussen worden pepernoten gestrooid. De ‘Sunderums’ gaan naar binnen daar waar de deur open staat. De aanwezige
kinderen moeten voor hen zingen. Gesloten deuren worden met de kettingen bewerkt. Later
op de avond komt men samen in de horeca, waar de maskers af gaan.280 Tegenwoordig hebben
maskers en vermommingen vaak betrekking op de actualiteit van het moment, waarbij niet zelden gemeentepolitiek en -politici het moeten ontgelden. Dit feest wordt eveneens op de andere
waddeneilanden gevierd, al wordt het overal weer anders genoemd. Op Vlieland is sprake van
‘opkleden’, op Ameland wordt ‘Sunneklaas’ gevierd en op Schiermonnikoog het ‘Klozemfeest’.
280 Knop. 288.
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Texel neemt wat dit betreft een aparte positie in onder de waddeneilanden. Dit eiland kende
tot circa 1955 een Nieuwe en een Ouwe Sunderklaasfeest. Het laatste, waarbij vooral de jeugd
gemaskerd de straat opging en dat op 5 december werd gevierd, is inmiddels vervangen door
de Sinterklaasviering zoals die in het hele land op die datum plaatsvindt. Nieuwe Sunderklaas
wordt op Texel op 12 december gevierd. Het feest heeft het karakter van het ‘opkleden’ dat op de
andere eilanden op 6 december wordt gevierd.281
Kerstmis en Nieuwjaar worden op Terschelling op dezelfde wijze gevierd als elders. Aan het begin van januari is het tijd voor ‘borrebier’ (aan de Oostkant van het eiland ‘bure-bier’) of mantsje-bier, een feest dat een zeer oude oorsprong heeft en alleen toegankelijk is voor de mannen.
Hierbij vinden de afrekeningen plaats van de pacht en worden de problemen van de betreffende
buurt besproken. Organisator is de elk jaar in januari opnieuw gekozen ‘eamelsman’ of ‘immelsman’.282 Als drank wordt een mengsel van heet bier, brandewijn en bruine suiker gedronken.
Wanneer de drank eenmaal gereed is (ook een taak van de ‘eamelsman’) wordt onder het genot
van het bier en krentemik met roomboter onder gezang begonnen met de afrekening. Na middernacht gaat men naar huis, waar een traditioneel maal klaar staat van een ‘half-bargskop’
(halve varkenskop) met zakkoek. Vroeger ging het feest de volgende dag verder, maar dan ook
met de vrouwen en kinderen erbij. Dan ging men ook ‘koekmaaien’ (koekhakken), er vond een
loterij plaats en er werd gedanst en gezongen. Op Hoorn vindt op min of meer dezelfde dag als
het ‘bure-bier’ de rekendag plaats van zeemanssociëteit ‘De Buul’. Ook daar kon het er in het verleden soms dol aan toegaan. De gevolgen laten zich raden wanneer beide gezelschappen elkaar
op straat ontmoetten.
Op West-Terschelling is nog lang op 2 februari ‘Vrouwendag’ gevierd, een restant van het katholieke Maria Lichtmis. De vrouwen mochten op deze dag de baas spelen over hun mannen. Op
Palm-Pasen liepen de kinderen met een takje palm (takje van de liguster) en wie op Pasen kon
repte zich naar het strand, waar werd gekaatst en krijgertje gespeeld. De dinsdag na Pasen werd
op Terschelling Kinderhalvedag genoemd. De kinderen hadden dan ’s middags vrij van school en
gingen met flessen dropwater naar de waddenkust om noten te schieten. Paasvuren hebben de
Terschellingers niet maar wel meivuren op 1 mei, een gebruik dat nog steeds in zwang is. Op het
Groene Strand bij West wordt traditiegetrouw op 1 mei een groot meivuur ontstoken, tenzij de
wind naar het eiland toe staat. Ook in de polder worden op 1 mei meivuren ontstoken. Dat vindt
plaats bij Lies/Hoorn en Oosterend.283
Mei bracht vroeger ook de ‘maaiekrans’: twee rechthoekig op elkaar staande hoepels die met
bloemen en papieren slingers werden versierd en door kinderen in de dorpen rond gedragen.
Met Pinksteren werd er naar ‘het land’ gegaan om veldbloemen te plukken. Het mooiste meisje
van het dorp werd uitgedost met alles wat maar mooi is, vooral goud en zilver. Zij liep de verschillende buurtfamilies af met de vraag: ‘Pinksterblom kiekje?’ Daarbij klonk natuurlijk het liedje
‘Hier is onze fiere Pinksterblom...’.
De vraag werpt zich op of al die liedjes die bij de verschillende evenementen op het eiland werden gezongen van typisch Terschellinger oorsprong waren. Dat laatste is maar zelden het geval.
Natuurlijk brachten de zeelieden verschillende liedjes naar het eiland mee, er waaiden kermisliederen over en veel van de op het eiland gezongen liedjes waren afkomstig uit de liedboekjes
281 Van Ginkel. Groen - Zwart. 57 - 59
282 De gemeente Terschelling beschouwt de immelslieden als de contactpersonen voor hun buurt. Hun namen en adressen zijn dan
ook op het gemeentehuis bekend. De functie van immelsman is traditioneel altijd door een man bekleed; pas in januari 2006 was bij de
buurtschap ’t Land op West-Terschelling sprake van een immelsvrouw. ‘Om Oost’ werd daar raar en soms afkeurend van opgekeken. De
Terschellinger, 26 januari 2006.
283 Na de meivuren van 2006 werden op verschillende plaatsen asbestresten aangetroffen. De gemeente betreurde dat en ging hierover
met de buren in gesprek. Er werden garanties geëist dat voortaan alleen schoon hout zou worden verbrand. De Terschellinger, 18 mei 2006.
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die vroeger op grote schaal in het hele land werden uitgegeven.
Veel van de traditionele cultuuruitingen op Terschelling zijn in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Voornaamste oorzaak is de ontsluiting van het eiland en de daaruit
voortvloeiende invloed van toerisme en recreatie op het karakter van de eilander samenleving
en cultuur. Het relatieve isolement waarin de Terschellinger bevolking eeuwenlang verkeerde
werd daardoor in snel tempo opgeheven. Maar natuurlijk speelden er ook andere aspecten mee,
aspecten die de hele samenleving veranderden, zoals de invloed van radio en televisie en tegenwoordig ook van internet die, zoals we zagen, ook de streektalen veranderden. Terschelling
veranderde door dit alles in relatief korte tijd in een min of meer ‘westers’ en modern eiland,
waar men de als ouderwets ervaren tradities van vroeger, net zo als elders veelal het geval was,
voor een groot deel overboord zette.
Niettemin is er zeker nog cultuurhistorisch besef aanwezig op Terschelling, met name onder het
oudere deel van de bevolking. Zo telt het eiland tal van verenigingen en stichtingen die als doelstelling hebben de culturele tradities en de kennis daarover te behouden. Dit wordt uitgedragen
in allerlei media, zoals ‘De Miedbringer’, ‘Schylge myn lântse’ en ‘Terschelling Magazine’. ‘Cornelis Douwes’, het tijdschrift van de Vereniging van Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling,
besteedt veel aandacht aan de maritieme aspecten daarvan. ‘De Terschellinger’, het wekelijkse
nieuwsblad op het eiland, heeft ook veel oog voor cultuurhistorische onderwerpen, net als overigens de ‘Harlinger Courant’, die eveneens Terschellinger - en Vlielander - nieuws brengt.
Er wordt ook nog steeds gezongen op het eiland - Terschelling telt verschillende koren - en het
volksdansen wordt door een drietal gezelschappen eveneens in ere gehouden. De laatste tijd
wordt (met wisselend succes) ook getracht de jongeren daarbij te betrekken. Genealogie bedrijven is onder Terschellingers en oud-Terschellingers een druk beoefende activiteit. ‘TerschellingNet’ van oud-Terschellinger Kees Stada in Kropswolde, waarop alle families van het eiland in
kaart zijn gebracht, is dan ook een veel bekeken website. Zijn aanwezigheid op de jaarlijkse Kerstmarkt in Midsland, compleet met gedigitaliseerde database, trekt altijd grote belangstelling.
Oud-Terschellingers die elders zijn neergestreken houden veel contacten met elkaar. Zo bestaat
in Amsterdam de ‘Terschellinger Club’, die zelfs een eigen tijdschrift uitgeeft: ‘De Toer’.
In gemeentemuseum ’t Behouden Huys op West-Terschelling is veel kennis over de cultuur-historie van het eiland aanwezig. Het museum beschikt over een uitgebreide collectie, bezit een
eigen bibliotheek en archief en geeft zelf regelmatig publicaties uit over cultuurhistorische onderwerpen in de Terschellinger geschiedenis. Vrijwel elk jaar wordt een grote tentoonstelling
gehouden rond een aan het eiland gerelateerd historisch thema. Van gemeentewege is ook het
Centrum voor Natuur en Landschap op West-Terschelling gesticht. Ook andere musea besteden
veel aandacht aan de cultuur-historie van het eiland, zoals het Visserijmuseum op West-Terschelling, het Wrakkenmuseum op Formerum en het Landbouwmuseum bij Hoorn. Deze drie musea
zijn alledrie op particulier initiatief tot stand gekomen. Natuurlijk speelt bij deze initiatieven
niet alleen de eerbied voor het cultuurhistorisch erfgoed een rol, maar zijn er ook commerciële
belangen mee gemoeid. Alledrie trekken ze veel bezoekers.284

284 In deze paragraaf is vooral gebruik gemaakt van gegevens uit Kunst, Terschellinger Volksleven en uit Jouwersma, Terschelling zoals het
was.
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Het begrip ‘Terschellinger’ wordt inzake de zeelieden die in deel 3 van in deze studie aan de
orde komen gehanteerd ten aanzien van zowel degenen die op het eiland werden geboren als
van migranten die een deel van hun leven op Terschelling doorbrachten. Oud-leerlingen van de
zeevaartschool die alleen hun studietijd op het eiland doorbrachten worden buiten beschouwing gelaten omdat zij, tenzij ze zich daarna op het eiland vestigden, in hun verdere leven geen
banden met het eiland onderhielden. Velen van hen voelden echter wel banden met hun oudstudiegenoten. Banden die door het overgrote deel vaak levenslang werden - en worden - onderhouden.
Onder de op Terschelling geboren zeelieden die naar elders vertrokken bleven de banden met
het eiland en de eilander gemeenschap in het algemeen sterk. De betrekkingen met Terschelling
werden door deze zeelieden en hun gezinnen dan ook intensief onderhouden. Niet zelden kwam
het tijdens de Tweede Wereldoorlog voor dat weduwen na ontvangst van het overlijdensbericht
van hun in de strijd op zee omgekomen echtgenoten samen met hun - eventuele - kinderen terugkeerden naar Terschelling om verzekerd te zijn van de directe steun van ouders, schoonouders,
andere familieleden, het vertrouwde kerkgenootschap waartoe men ooit behoorde of vrienden
en bekenden op het eiland. In veel gevallen vestigden deze weduwen en hun kinderen zich weer
blijvend op het eiland.
Binnen de groepen Terschellingers en oud-Terschellingers zijn meerdere subgroepen te onderscheiden, bijvoorbeeld die welke worden gevormd door de sprekers van de eerdergenoemde drie
op Terschelling in zwang zijnde streektalen of door de inwoners van de afzonderlijke dorpen en
buurtschappen. Oud-leerlingen van de zeevaartschool vormen hun eigen subgroep. Door hun
gezamenlijk ervaren verleden als studenten aan een maritieme opleiding die door het gemeenschappelijke van hun vakgebied en door de huisvesting in het internaat (tegenwoordig: campus)
onderling een sterke band ontwikkelden hebben ook zij een eigen identiteit ontwikkeld, met
een eigen subcultuur binnen de Terschellinger cultuur. Onder hen is de samenhang eveneens
groot, zeker nadat men is gaan varen en zich - al dan niet - elders heeft gevestigd. Een groot aantal van deze oud-leerlingen hebben zich verenigd in de Vereniging van Oud-leerlingen der Zeevaartschool Terschelling (VOZT), met een eigen tijdschrift, Cornelis Douwes, waarin de rubriek
Personalia door de abonnees het eerst en het meest wordt gelezen.285 Verder organiseert deze
vereniging driemaandelijkse sociëteiten op verschillende plaatsen in het land, een jaarlijkse algemene ledenvergadering op Terschelling en de nodige periodiek terugkerende reünies. Het feit
dat de vereniging in 2006 op een ledental van meer dan 1.700 kon bogen is veelzeggend wanneer
wordt bedacht dat jaarlijks gemiddeld ongeveer vijftig studenten afstuderen en vanaf Terschelling hun maritieme loopbaan starten.286
Het is in het kader van de binding tussen Terschellingers en oud-Terschellingers dat in deel 3 van
deze studie niet alleen de lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog van de in deze periode op
Terschelling gevestigde zeelieden worden behandeld, maar ook die van hen die Terschellinger
‘roots’ hadden maar door vestiging elders ten tijde van hun overlijden niet (meer) op het eiland
woonachtig waren. Dat geldt eveneens voor mensen die weliswaar niet op Terschelling werden
geboren maar wel uit een Terschellinger geslacht stamden waarvan leden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds op het eiland waren gevestigd. Vaak volgden leden van deze groep de
stuurmans- of machinistenopleiding aan de Terschellinger zeevaartschool. Deze mensen bleven
zichzelf als Terschellinger beschouwen en werden ook door de toenmalige eilandbewoners zo
285 Resultaat van een eigen, onder 25 abonnees telefonisch ingestelde enquête.
286 De heer R.A. de Boer, Formerum, Terschelling, penningmeester-ledenadministrateur VOZT. Mondelinge mededeling, april 2004.
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gezien. In feite bestaat die situatie nog steeds. Uit respect voor de binding van deze groepen
onderling zou het ongepast zijn de lotgevallen van de tijdens de oorlogsjaren elders gevestigde
oud-Terschellinger of niet op Terschelling geboren zeelieden met eilander wortels in deze studie
buiten beschouwing te laten.

Volksdansen is nog steeds een geliefde bezigheid op Terschelling (’t Behouden Huys)
Net als de Friezen en leden van andere regionale groeperingen die zich aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw op grote schaal in de Verenigde Staten vestigden,
zoeken Terschellingers die naar elders trekken daar eveneens aansluiting bij mensen waarmee
ze hun herkomst delen, in de verwachting in den vreemde steun van elkaar te zullen ondervinden en de oude, cultureel bepaalde tradities van het geboorte-eiland in ere te kunnen houden
- men wil zich ‘thuis’ blijven voelen.287 De leden van de sinds 1930 bestaande ‘Terschellinger
Club’ in Amsterdam - oorspronkelijk uitsluitend oud-Terschellingers, sinds kort ook ‘liefhebbers’
van het eiland - komen regelmatig bij elkaar voor typisch Terschellinger culturele activiteiten als
zang, toneel en volksdans.288 Daarmee wordt vastgehouden aan de oude waarden en gebruiken
die niet alleen door de bewoners van Terschelling, maar eveneens door oud-Terschellingers wor287 Zie bijvoorbeeld Galema. Frisians to America.
288 N.N. De Toer. 4. en Cornelis Douwes, nr. 157, 2004. 24.
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den gekoesterd: gemeenschapszin, verenigingsleven, burenplicht, gezellige avonden, etc. Aan de
andere kant zullen na het wegtrekken van migranten bij de achterblijvers de onderlinge relaties
worden versterkt om ook die met de vertrokken familieleden, vrienden en buren vast te houden.
Met andere woorden: migratie versterkt de banden tussen de migranten en tussen de achterblijvers onderling, maar ook tussen de beide groepen.
Het is echter niet alleen het eerder aan de orde gekomen eilandergevoel dat die onderlinge banden zo sterk maakt. Daarom zal met behulp van het begrip etniciteit worden getracht meer
inzicht in dit verschijnsel te bieden. Het begrip is afgeleid van een Grieks woord, dat stamverwantschap langs raciale of culturele lijnen aanduidt. Etniciteit wordt in de verschillende gedragswetenschappen op evenzoveel manieren omschreven. Volgens de antropoloog Neyens is
het daardoor zeer problematisch om tot een goede definiëring van het begrip te komen. Dit
levert moeilijkheden op van zowel semantische als van inhoudelijke aard. Semantisch, omdat
het woord ‘etnisch’ tegenwoordig refereert aan om het even welke groep mensen met gedeelde
kenmerken, terwijl het vroeger sec verwees naar een outsidergroep. Inhoudelijk laat etniciteit
zich, aldus Neyens, moeilijk definiëren omdat etnische termen afkomstig zijn uit de praktische
filosofie en de sociologie van niet-westerse volkeren die door antropologen wordt bestudeerd;
daarom kunnen etnische termen verschillende inhouden dekken.289
Hoe dan ook, in de meeste sociale wetenschappen wordt met het begrip etniciteit gedoeld op
het geheel van de fundamenten van menselijk samenleven waarvan bloedverwantschap, taal
en nabuurschap de belangrijkste zijn. Een voorbeeld van een definitie die in de sociologie wordt
gehanteerd vinden we in een beleidsnota van de Raad voor het Jeugdbeleid uit 1983 over jongeren van etnische (allochtone) groeperingen. Hierin wordt etniciteit omschreven als ‘de affectieve
gebondenheid aan de groepering waarvan een mens door afkomst deel uitmaakt’.290 Wie binnen
een samenleving deel uitmaakt van een dergelijke groepering, onverschillig of dit een groepering van buitenlandse oorsprong dan wel een groepering van regionale binnenlandse herkomst
betreft zoals die bestaande uit buiten het eiland gevestigde oud-Terschellingers, bezit ten opzichte van de andere leden van die samenleving een eigen etnische identiteit. Etnische identiteit
onderscheidt zich van andere sociale en collectieve identiteiten door de overtuiging van de leden
van de betreffende etnische groepering ‘een gedeelde geschiedenis en culturele erfenis’ te bezitten.291 Voor een goede begripsvorming is het zinvol op deze plaats een omschrijving van het begrip identiteit te geven die wordt gehanteerd in de psychologie, omdat deze gedragswetenschap
zoekt naar antwoorden op vragen naar determinanten van menselijk gedrag, het soort vragen
die op deze plaats en binnen dit kader mogen worden gesteld. Daarbinnen is gekozen voor de
omschrijving van identiteit welke Zijderveld formuleert, omdat die het best uitdrukt wat in
deze context rond de bevolking van Terschelling aan de orde is: ‘alles wat antwoord geeft op de
vragen: wie ben ik? en: wie is hij/zij?’292
Etnische identiteit is kennelijk een menselijke behoefte. Men voelt zich het meest op zijn/haar
gemak in het besef tot de eigen groep te behoren en heeft daarom de behoefte regelmatig in
elkaars gezelschap te verkeren. Etnische identiteit komt dan ook tegemoet aan een diep doorvoelde behoefte aan zekerheid en historische continuïteit.293 Terwijl etniciteit onder leden van
de moderne, westerse samenlevingen over het algemeen afneemt (de problemen met allochtone
etnische groepen in de hedendaagse West-Europese landen zijn hier niet aan de orde en worden
289
290
291
292
293

Neyens. Inleidende studie tot etniciteit in Afrika. 7.
Raad voor het Jeugdbeleid. Een beleidsnota over jongeren van etnische groeperingen. 15.
Van Soest en Verdonk. Etnische identiteit, begrip en theorieën. 9.
Zijderveld. De theorie van het symbolisch interactionisme. 132.
Lorion, 1976. Geciteerd door Van Soest en Verdonk. 18.
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daarom buiten beschouwing gelaten) blijft dit binnen een van origine besloten, geïsoleerde gemeenschap als die op Terschelling lange tijd voortbestaan, zo wijst de praktijk uit, ook onder de
leden daarvan die zich sinds lange tijd, soms al tientallen jaren eerder, elders hebben gevestigd.
In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw vond in regionale gemeenschappen als
die op Terschelling zelfs een opleving van deze etnische gevoelens plaats, waarschijnlijk onder
invloed van het streven der toenmalige centrale overheid zijn burgers een gevoel van nationale
identiteit op te leggen en gericht tegen het allesoverheersend centrale bestuur van die overheid.294 Het was ook in deze periode dat overal op het platteland het gebruik van streektalen
nieuw leven werd ingeblazen. Zo ook op Terschelling waar, zoals eerder bleek, de leerlingen van
de basisscholen sinds 1980 spreek- en schrijfvaardigheid wordt bijgebracht ten aanzien van de
drie op het eiland in zwang zijnde streektalen.295
Over toepassing en interpretatie van de begrippen etniciteit en etnische identiteit vindt onder etnologen de laatste jaren overigens discussie plaats. In het eerste nummer van cULTUUR,
Tijdschrift voor etnologie uit 2005 maken historicus en etnoloog Marc Jacobs en historicus en
volkskundige Gerard Rooijakkers hiervan een balans op. Zij wijzen onder meer op het werk van
de Duitse volkskundige Hermann Bausinger, die constateert dat samenstellingen met de stam
etnisch of etno ‘vandaag de dag op diverse manieren functioneren’. (…) ‘Het is een paraplubegrip
dat doorgaans vaag blijft en diverse accenten groepeert en soms combineert. Het “etnische” staat
volgens Bausinger onder meer voor regionale eigenheid (…), voor culturele homogeniteit (…) en
voor het primordiale. Het is een poging om het gedeconstrueerde stambegrip te vermijden maar
toch enige historische diepte, een relevante stamboom, te suggereren. Dit alles in de wetenschap
dat het gaat om een constructie’. De auteurs wijzen verder op het werk van Clifford Geertz, die
een reeks vooronderstellingen heeft ontrafeld ‘die achter het begrip etniciteit schuil gaan, zoals
bloedbanden, ras, taal, regio, of territorium, religie en traditie’. Aan het begrip etniciteit wordt
tegenwoordig dan ook een andere inhoud toegekend dan enige decennia geleden.296 Op deze
kwestie zal hier niet dieper worden ingegaan aangezien ze buiten de kaders van deze studie
valt.
Door antropologen en sociologen wordt tegenwoordig inzake een sterke gehechtheid aan en
trots op de eigen gemeenschap, een duidelijk bewustzijn en een benadrukking van de eigen
identiteit, gebruik gemaakt van het begrip lokalisme. Een ‘lokalist’ voelt zich op zijn gemak in
een vertrouwde omgeving, omringd door vrienden, familie en bekenden, en legt de nadruk op
het kleinschalige karakter van de woonomgeving, sociale controle en behulpzaamheid. Lokalisme is geen nieuw verschijnsel, maar als uitdrukking van zorg over de leefomgeving is het een
recent fenomeen: een reactie op globalisering, verzakelijking en individualisering. De politieke
variant van lokalisme komt tot uitdrukking in de oprichting van plaatselijke belangenverenigingen met het streven naar leefbaarheid als belangrijkste thema.297
Rob van Ginkel, die onderzoek deed naar de cultuur van het waddeneiland Texel, wijst erop dat
lokale identiteiten dan wel altijd hebben bestaan, maar in de loop der tijd zijn veranderd. Lokale
en regionale culturen maakten rond het midden van de negentiende eeuw overal in Nederland
onder invloed van een erosieproces geleidelijk plaats voor een nationale cultuur. Oorzaken van
dat proces waren de ontwikkeling van transport en communicatie, schaalvergroting in de productie, toename van het handelsverkeer, de groeiende invloed van de centrale overheid en de
294
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betrokkenheid van steeds grotere bevolkingsgroepen bij de nationale politiek. Bewoners van verschillende gebieden kwamen door dit alles vaker en intensiever met elkaar in contact, werden
meer van elkaar afhankelijk en gingen in sociaal-culturele zin steeds meer op elkaar lijken. Dit
alles leek het einde van veel lokale culturen in te luiden.298
Zeker op de waddeneilanden, die eeuwenlang kampten met een betrekkelijk isolement waardoor de lokale cultuur langer in stand bleef dan in plaatsen op het vasteland, deden deze ontwikkelingen zich voor. Voor Terschelling zette dit proces in toen rederij Zur Mühlen in 1883
voor het eerst een geregelde veerbootdienst naar en van de vastewal ging onderhouden. Met
de overnames door rederij Bosman in 1907 en Doeksen in 1923 werd deze dienst verbeterd en
het eiland verder uit zijn isolement ontsloten. Daarmee konden invloeden van het vasteland er
gemakkelijker toe doordringen. In deze periode begon in feite een nieuwe fase in de verhouding
tussen Terschelling en het vasteland. Was voordien de beïnvloeding voornamelijk gebaseerd op
hetgeen eilanders van elders meenamen, daarna werd de invloed van bezoekers van buitenaf
sterker. Door de komst van toeristen en ‘immigranten’ kwam een aanpassing op gang waardoor
veel cultuureigens verloren dreigde te gaan.
Net als op Texel, kwam men ook op Terschelling tot het besef dat dit aanpassingsproces tal van
negatieve kanten telde. Er ontstonden onder de bevolking dan ook initiatieven om zoveel mogelijk aspecten van de eigen cultuur voor het nageslacht te bewaren, in feite een reactie met
als doel versterking van de lokale identiteit. Onder invloed hiervan kwam op Terschelling in
eerste instantie de cultuur-historische vereniging Skylge myn lântse tot stand, die vanaf 1980 het
eigen, gelijknamige tijdschrift uitgeeft. Ook werd de aanzet gegeven tot museum ’t Behouden
Huys en de Stichting Ons Schellingerland (SOS), die initiatieven bestrijdt welke mogelijk kunnen
leiden tot aantasting van cultuur en landschap en daarnaast ook boeken met die doelstelling
uitgeeft.299
In dit verband moet initiatiefnemer Gerrit Knop (1873 - 1949) worden genoemd. Knop was Terschellinger van geboorte maar woonachtig in Amsterdam. In de jaren dertig en veertig van de
twintigste eeuw verschenen van zijn hand talrijke publicaties die - het behoud van - de Terschellinger cultuur als onderwerp hebben. Zijn bekendste werk is Schylgeralân: een beschrijving van land
en volk van het eiland Ter-Schelling uit 1946. Hij publiceerde over een groot aantal onderwerpen die
annex zijn met de Terschellinger cultuur: taal, liedjes, poëzie en proza en was een verdienstelijk
dichter en prozaschrijver. Met name zette hij zich in voor behoud van de Terschellinger dialecten,
waarover hij jarenlang briefwisselingen onderhield met de Fryske Akademy en de Provinsjale
Underwiis Rie. Verder zijn briefwisselingen van hem gepubliceerd met gelijkgestemden (binnen
de Friese Beweging), zoals Pieter Sipma, Geert Wumkes, Jelle Brouwer en Doederus Kamminga.
In welke mate Knop in zijn tijd als autoriteit werd gezien is af te lezen aan de titel van een publicatie over zijn briefwisselingen van de hand van Jelle Brouwer: Knop, de roppene: Skylge’s lieder,
organisator, dichter, skriuwer, wittenskipsman, wearspegele yn syn briefwiksel uit 1955. Knop was de man
die het voortouw nam voor museum ’t Behouden Huys. Dat begon op 11 juli 1938 met de opening
van Het Behouden Huys, een Cultuur Historische Tentoonstelling. Een deel van het tentoongestelde materiaal was afkomstig uit de verzameling van dr. J.W. van Dieren (1902 - 1935, broer van Gustaaf
August, zie ook deel 2), die van moederskant stamde uit het Terschellinger geslacht Bakker. De
298 Van Ginkel. 29 - 38.
299 Naast de activiteiten op cultuur-historisch gebied heeft SOS ook jarenlang het Drenkelingenfonds beheerd, waaruit een bloemetje
werd betaald bij de begrafenis van aangespoelde drenkelingen. Meestal ging het om personen die niet geïdentificeerd konden worden.
Omdat de methoden daartoe echter steeds beter zijn geworden, is het fonds opgeheven. Meestal worden de lichamen naar de plaats van
herkomst gebracht en daar begraven of gecremeerd. In april 2006 werd sinds lange tijd weer een drenkeling op Terschelling begraven.
Het betrof een overboord gevallen Russische zeeman. Het bloemetje werd die maal door SOS zelf betaald. De kist met het stoffelijk
overschot werd later overgebracht naar Rusland en daar herbegraven. De Terschellinger, 1 juni 2006.
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tentoonstelling werd een groot succes en in 1939 herhaald. Op 5 mei 1939 is door Gerrit Knop en
Jan Lieuwen de stichting Schellinger Cultuur-Historisch Museum Het Behouden Huys opgericht. Door
middel van een formule werd de verdeling van de leden van het bestuur (Westers, Oosters, overigen) vastgesteld. Gedurende de oorlogsjaren kon de tentoonstelling niet worden gehouden. Het
materiaal werd tijdens deze periode opgeslagen in de NH-kerk van Midsland. Na de oorlog zette
de stichting zijn werk voort. Dat resulteerde in 1952 in de opening van het museum, dat in 1954
door de gemeente werd overgenomen.
Ook Jo Smit werd bekend vanwege zijn inspanningen voor behoud van de Terschellinger cultuur.
Smit werd in 1916 op het eiland geboren maar bracht evenals Gerrit Knop het grootste deel van
zijn leven op het vasteland door. Zo was hij onder meer lange tijd programmamaker bij de VARAradio. Smit werd vooral bekend als schrijver in het Fries, maar schuwde er ook niet voor om in
Terschellinger dialect te publiceren. Zijn bekendste werk over Terschelling is Terschellinger getij uit
1972. De Gysbert Japicx-priis, de driejarige culturele prijs van de provincie Friesland, werd hem in
1963 toegekend voor zijn verhalenbundel Bisten en Boargers uit 1959. Jo Smit overleed in 1991.
Terschelling telt tal van koren en toneelverenigingen, zoals bleek in de paragraaf Taal en tradities. Natuurlijk wordt met dergelijke initiatieven ook ingespeeld op het toerisme, maar ze zijn
zeker niet in de laatste plaats bedoeld om de eigen bevolking bewust te maken van het Terschellinger cultuurgoed. Van Ginkel: ‘Het kan wonderen doen voor het zelfbewustzijn van mensen
wanneer buitenstaanders afkomen op de natuur en cultuur van een plaats’.
De gemeente Terschelling is zich bewust van de stimulerende rol die de lokale overheid kan
spelen bij het instand houden van de eigen cultuur. Sinds 1978 wordt jaarlijks de cultuur-historische Lutineprijs toegekend aan een persoon of instantie die over Terschellings erfgoed publiceert
of die op andere wijze in de belangstelling brengt.
Het belang van en de trots op het eigene komt ook tot uiting in het op de markt brengen van
op het eiland geproduceerde producten. Een goed voorbeeld hiervan zijn natuurlijk de talloze,
aan cranberries gerelateerde producten, maar ook op het eiland gefabriceerde kaas en andere
zuivelproducten. ‘Terschellinger Zeemanshandwerk’ (met als belangrijkste producten matten en
ander geknoopt touwwerk) is eveneens een goed voorbeeld, ware het niet dat dit bedrijf niet
meer op het eiland zelf is gevestigd maar na eerst vanuit Harlingen te hebben geopereerd nu
vanuit Sneek werkt, ten gevolge van een overname door touwfabriek Lankhorst in die plaats.
Ook in de lokale politiek klinkt tegenwoordig, conform de uitdrukking van het hierboven genoemde verschijnsel lokalisme, de roep door om het eigene van Terschelling te behouden. Plaatselijk Belang, opgericht in de jaren zeventig van de vorige eeuw, bezet nog altijd twee zetels in de
gemeenteraad. Doelstellingen zijn onder andere behoud van het eilandkarakter, leefbaarheid en
eilandvriendelijk toerisme.
Het feit dat zeemansverzekering ‘De Buul’ (die aan het eind van dit deel wordt behandeld) op
het oostelijk deel van het eiland reeds meer dan 400 jaar bestaat, is eveneens een uiting van het
gehecht zijn van de Terschellingers aan de eigen cultuur.

De zorgzame samenleving
Zoals in de vorige paragraaf bleek, bestaat tussen de bewoners van Terschelling onderling een
bijzonder sterke band. Dit vloeit historisch gezien voort uit het feit dat de bevolking eeuwenlang
op zichzelf aangewezen is geweest en men zich moest zien te redden wanneer er bijvoorbeeld
calamiteiten optraden. Hierdoor is een intensieve vorm van solidariteit onder de bevolking ontstaan, die op Terschelling nog altijd in ere wordt gehouden. Dat uit zich tussen de bewoners
onderling in de burenplicht, een stelsel dat er op is gericht om elkaar wanneer dat nodig is niet
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alleen met raad en daad maar vooral ook in praktische te zin bij te staan. Verder is op Terschelling in de loop der tijden een aantal fondsen ontstaan waarop bewoners in geval van nood een
financieel beroep kunnen doen. In dit hoofdstuk wordt op beide onderwerpen nader ingegaan,
waarbij naast het stelsel van de burenplicht het ontstaan en de geschiedenis van de belangrijkste
fondsen zal worden belicht.

Burenplicht

Behalve in West-Terschelling, waar men immers meer maritiem is ingesteld dan op de rest van
het van oorsprong vooral agrarische oostelijke deel van het eiland, kent Terschelling een aantal
zgn. buurschappen. In principe betreft dit vaak eeuwenoude organisaties van boeren uit de dorpen. Elk dorp op Oost-Terschelling bezit een buurschap. In totaal zijn er negen: in Oosterend,
Hoorn, Lies, Formerum, Landerum, Midsland, Baaiduinen en omstreken (inclusief Hee, Kinnum
en Kaart) en sinds enkele jaren ook op Halfweg en die op ’t Land, tussen West-Terschelling en
Halfweg.300 In West-Terschelling zijn nooit Buren geweest. Wegens het ontbreken van agrarische
activiteiten op dit deel van het eiland is er ook nooit een noodzaak geweest tot het stichten van
Buren. Een andere reden is het wat grootschaliger karakter van dit dorp, waarbij men zich minder met elkaar bemoeit dan ‘om Oost’ het geval is.
De Buren van Hoorn is één van de grootste buurschappen. De organisatie houdt zich bezig met
zaken die het dorp aangaan en heeft land in eigendom dat wordt verpacht en deels bebouwd is
met zomerhuizen. De pacht wordt elke vijf jaar verloot.
Het leiderschap van de Buren wisselt elk jaar en wordt door twee mannen uit het dorp, de inders- of immelslieden, op zich genomen. Het volgende jaar worden de twee daarnaast wonende
buren indersman. Zo schuift de verantwoordelijkheid voor de Buren in de loop van de tijd door
het dorp heen, waarbij iedereen aan de beurt komt.
In Hoorn is ongeveer 95 procent van de huishoudens lid van de Buren, alhoewel er geen ledenadministratie wordt bijgehouden. Iedereen die langer dan een jaar in het dorp woont, kan lid
worden. Vroeger waren het vooral de boeren die lid waren. Voorwaarde was, dat ze een paard bezaten. De Buren legden destijds de wegen en paden aan en onderhielden de dijken. In feite werd
de Buren uit noodzaak geboren: een boer zelf kon zijn land niet droog houden en de overheid
hield zich daar niet mee bezig. Ook een waterschap was er nog niet.

Burenhulp speelt een belangrijke rol bij begrafenissen op Terschelling (’t Behouden Huys)
300 De heer G. Muiser, Midsland, Terschelling. Mondelinge mededeling, 25 november 2005.
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Volgens de traditie kunnen vrouwen geen lid worden van de Buren, wat overigens niet inhoudt
dat ze niet bij de Buren betrokken zijn. Op ’t Land is de situatie kennelijk heel anders: dat heeft
immers zelfs een immelsvrouw. Formeel is er niets geregeld; over de Buren staat zo goed als
niets op papier. Er is geen organisatiestructuur, de organisatie is geen rechtspersoon en er zijn
geen statuten. Wel zijn er verslagen van de wijze waarop de gebruiken in het verleden werden
uitgevoerd, waaruit de werkwijze van de Buren wordt bepaald. Zo werkt men uit overlevering,
een werkwijze die eveneens gehanteerd wordt bij zeemansbuidel ‘De Buul’, die elders in dit
hoofdstuk wordt behandeld.
Bij de Buren is de burenplicht vanzelfsprekend: gezamenlijk het gras op het kerkhof maaien,
pannen leggen bij de buren wanneer het dak eraf is geweest, begrafenissen uitvoeren, etcetera.
Het dorp treedt in de Buren op als een collectief waarbij de burenplicht heilig is. ‘Vreemd gaan,
zuipen, stropen en strandjutten, dat mag allemaal op Terschelling. Maar je burenplicht niet nakomen is een doodzonde’, aldus oud-indersman Hessel van der Kooij van Hoorn.301 Ondanks dat
er weinig over de Buren op papier staat, is bij de gemeente bekend wie in welk dorp de inderslieden zijn. Regelmatig vindt overleg met hen plaats.
Het uitvoeren van begrafenissen van overleden dorpsbewoners is één van de voornaamste taken
van de Buren. In Hoorn en Midsland bezitten de Buren voor deze aangelegenheid een eigen wagentje. Maar er zijn ook dorpen waar een paard en wagen voor dit doel worden gebruikt. Een begrafenis begint met het ‘omzeggen’. Nadat de naaste buur van het overlijden in kennis is gesteld
is het aan hem of haar om zeven andere buren bijeen te zoeken. Deze brengen persoonlijk tussen
half tien en twaalf uur ’s ochtends de droeve boodschap over aan alle bewoners van het dorp
en omgeving. ‘De complimenten van de familie, die wil laten weten dat … is overleden’, wordt
bij elk adres gezegd. Wanneer de overledene een man is belasten de mannelijke buren zich met
het omzeggen; dit gebeurt door de vrouwelijke buren wanneer het een vrouw betreft. Nadat de
omzeggers weer bij het sterfhuis zijn teruggekeerd luidt om twaalf uur de kerkklok. Er klinken
honderd slagen voor een man, vijftig voor een vrouw en dertig voor een kind.
De naaste buurman zorgt tevens voor acht dragers. Wanneer de overledene gehuwd was wordt
de kist door gehuwde mannen gedragen. Bij het overlijden van een kind gebeurt het omzeggen
en dragen door ongehuwden, meestal kinderen. Voorts is het de taak van de buren om voor een
paard, wagen en voerman te zorgen. Behalve in Hoorn en Midsland, waar men immers over een
wagentje beschikt. Op de dag van de begrafenis zijn enkele buren belast met het dragen van de
bloemen. Na afloop schenken ze thee.
Her vervullen van de burenplicht wordt ook bij begrafenissen zeer hoog opgenomen. Import-bewoners die echte Terschellingers willen worden doen er goed aan alle gebruiken zo snel mogelijk
te leren kennen. Regelmatig wordt daarover informatie gegeven in weekblad De Terschellinger,
waarbij tot in de puntjes wordt uiteen gezet aan welke regels buren zich bij een sterfgeval hebben te houden. ‘Het is een ereplicht’, zegt Piet Mooy van Oosterend. ‘Alleen bij ziekte of wanneer
je niet op het eiland bent, heb je een geldig excuus’.302

301 Abrahamse en Webbink. Nieuwe rol voor de Buren van Hoorn. 12.
302 N.N. Burenplicht op Terschelling.
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Stichting ‘Dirk Mentz Fonds’

Op donderdag 8 april 1886 meldde Alexander Bastiaan Mentz, burgemeester van Terschelling,
zich op de Prinsengracht nummer 751 te Amsterdam bij notaris Christiaan van Olst junior, medefirmant van het daar gevestigde Notariskantoor Broens en Van Olst. Doel van Mentz’ komst
was, zijn reeds op schrift gestelde laatste wil notarieel te laten bekrachtigen.303 Mentz, die het
burgemeesterschap van Terschelling bekleedde van 31 maart 1860 tot 1 september 1886, was
een bemiddeld man. In 1887 bleek zijn vermogen na aftrek van successierechten ƒ 125.000,- te
bedragen.304
Aangenomen mag worden dat Mentz tijdens zijn burgemeestersjaren werd geconfronteerd met
de soms schrijnende armoede die destijds op het eiland heerste. Relatief gezien telde de Terschellinger bevolking veel weduwen en wezen - geen wonder gezien het feit dat een groot deel van
het mannelijk deel der bevolking immers uit vissers en zeelieden bestond. De nood was dikwijls
hoog en de mate waarin men een beroep op ondersteuning kon doen slechts gering. Dat blijkt
onder meer uit de hoogte van de bedragen die door de gemeente ten behoeve van de armenzorg
beschikbaar werden gesteld. Tussen 1856 en 1870 had een gebrek lijdend huisgezin met meer
dan vier personen recht op armensteun van ten hoogste ƒ 2,- per week. Een gezin met minder
dan vier personen kwam in aanmerking voor steun ten bedrage van ƒ 1,75. Een alleenstaand
‘oud en gebrekkig’ persoon kon wekelijks rekenen op een bedrag van ƒ 1,50. Voldeed men niet
aan deze kwalificaties dan werd ten hoogste ƒ 0,50 door de gemeente uitgekeerd.305 Let wel: dit
zijn maximumbedragen. Daarnaast kon men in aanmerking komen voor bijzondere steun, bijvoorbeeld broodbedeling. In 1815 profiteerden daar op Terschelling in totaal 36 personen van,
in 1848 24.306 De bedragen die in de gemeentelijke armenzorg omgingen waren gezien bovenstaande cijfers niet hoog. In 1815 stond voor die post ƒ 600,- op de gemeentebegroting, in 1848
ƒ 700,-.307 Het aantal ‘algemene armen’ varieerde in deze periode van 36 tot 42.308
Ook de kerken hielden zich bezig met armenzorg. Van de Doopsgezinde gemeente konden wat
dit onderwerp betreft geen gegevens worden getraceerd, wel van de Hervormde gemeente WestTerschelling. De diaconie exploiteerde daar een ‘gestigt’: een armenhuis waarin tussen 1852 en
1868 jaarlijks gemiddeld circa 15 personen waren opgenomen. De kosten die dat met zich meebracht varieerden van ƒ 775,99 in 1852 tot ƒ 2.148,48 in 1868. Daarnaast ondersteunde de Hervormde diaconie ook ‘thuiszittende’ of ‘buitenarmen’. Hun aantal varieerde van acht in 1852 tot
negen in 1868, met een maximum van 14 in 1858. De kosten die voor dat doel werden opgebracht
lagen tussen de ƒ 212,65 in 1852 en ƒ 118,00 in 1868, met in 1861 een maximum van ƒ 354,78.
Verder werden ten behoeve van deze ‘buitenarmen’ ook extra kosten uitgekeerd zoals voor geneeskundige hulp, verpleging, ziekenhuiskosten, bewassing en begrafeniskosten. De bedragen
die daarmee waren gemoeid liepen uiteen van ƒ 334,80 in 1852 tot ƒ 215,61 in 1868 met een
maximum van ƒ 320,63 in 1867, toen men met vier sterfgevallen werd geconfronteerd. In die
kerkelijke armenzorg ging in de genoemde periode jaarlijks gemiddeld ƒ 1.769,62 om, aanzienlijk meer dus dan in de gemeentelijke armenzorg waar deze bedragen immers varieerden van
ƒ 600,- in 1815 tot ƒ 700,- in 1848.309 Gezien bovenstaande cijfers inzake het aantal armen kan
303 Klijn. Stichting ‘Dirk Mentz Fonds’. 9.
304 Hart de Ruyter. De Terschellinger burgemeester Alexander Bastiaan Mentz. 50.
305 Stukken betreffende de bepaling van het maximumbedrag van onderstandsverlening, 1856 - 1870. Gemeente Archief Terschelling
1814 - 1900, inv. nr. 05.28, stuknr. 1169. Gemeente Archief Terschelling
306 Enkele staten van bedeling aan behoeftigen, 1814, 1815, 1848. Gemeente Archief Terschelling 1814 - 1900, inv. nr. 05.28, stuknr. 1163.
307 Stukken betreffende de vaststelling subsidie aan de algemene armen. Gemeente Archief Terschelling 1814 - 1900, inv. nr. 05.28,
stuknr. 1170. Gemeente Archief Terschelling
308 Enkele staten van bedeling aan behoeftigen, 1814, 1815, 1848. Gemeente Archief Terschelling 1814 - 1900, inv. nr. 05.28, stuknr. 1163.
309 Jaarrekening opgemaakt t.b.v. de armenzorg 1852 - 1919. Gedeponeerd Archief Nederlands-hervormde gemeente West-Terschelling.
Toegangsnr. 245 - 29, inv. nr. 42. Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden. Helaas konden indentieke stukken uit
latere perioden niet worden geraadpleegd omdat ze uit privacy-overwegingen nog niet openbaar zijn.
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met enige reserve worden geconcludeerd dat het jaarlijks in totaal een 60 tot 70 personen betrof
die door gemeente dan wel Hervormde gemeente werden ondersteund. Omdat de cijfers van de
Doopsgezinde gemeente ontbreken zal het uiteindelijke aantal nog iets hoger hebben gelegen.
Aangezien de beroepsbevolking van Terschelling rond 1860 uit 660 personen bestond (zie Tabel
1 van deel 1), kwam meer dan tien procent hiervan in aanmerking voor armenzorg, ruim twee
procent van de totale bevolking.
Dit alles zal burgemeester Mentz aan het peinzen hebben gezet hoe beter in de nood te voorzien. Niet alleen in een enkel geval, maar ook voor in de toekomst te verwachten noodsituaties.
Met zijn echtgenote, Charlotte Louise Pottinga, zal hij daar zeker over hebben gesproken. Dat
resulteerde uiteindelijk in het plan om zijn gehele vermogen na zijn overlijden aan de gemeente
Terschelling te vermaken, waarbij alle mogelijke zekerheden moesten worden toegepast om de
te verwachten revenuen ten goede te laten komen aan de armen van het eiland, die van elders
geen of nauwelijks hulp hadden te verwachten.310
Alexander Bastiaan, geboren op 17 maart 1816 te Amsterdam, was een zoon van Dirk Mentz, van
beroep ‘Ingenieur van Waterstaat’, en diens echtgenote Immetje Keijser.311 Vader Dirk kwam op
17 maart 1785 te Utrecht ter wereld. Hij studeerde ‘wiskunde en aanverwante wetenschappen’
en begon zijn werk reeds op 17-jarige leeftijd als landmeter in het Departement Utrecht van
Waterstaat in 1802. In 1804 werd hij overgeplaatst naar het Departement Holland en in 1806
werd hij opzichter bij de Mijdrechtse droogmakerij. In 1811 werd hij als ‘ingenieur des ponts et
chaussées’ aangesteld in de arrondissementen Alkmaar en Hoorn van het Departement van de
Zuiderzee. Zes jaar later werd Dirk Mentz benoemd tot hoofdingenieur, eerst met standplaats
Amsterdam, in 1822 te Haarlem. In 1823 werd een door hem bewerkt antwoord op een door de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag over de afdamming van
het IJ met goud bekroond.312 In 1829 werd Mentz sr. aangesteld als Inspecteur in het 2e district
met als standplaats ’s Gravenhage. Het 2e district omvatte Noord- en Zuidholland, Zeeland en
Utrecht. Vanaf 1835 behoorde ook Friesland daartoe. Deze functie vervulde hij tot aan zijn dood,
op 23 februari 1847.313 Aangezien Terschelling destijds tot de provincie Noordholland behoorde,
viel dit eiland ook onder de competentie van Dirk Mentz’ district.
Het was in deze laatste functie dat Mentz werd geconfronteerd met de stormramp die zich op 4
en 5 februari 1825 in heel West-Europa voltrok, de Sint Elisabethvloed. Ten gevolge van hevige
stormen ontstonden zeer hoge waterstanden die overal in de kustgebieden leidden tot dijkdoorbraken. Ook in het Nederlandse waddengebied was daar sprake van. Op Terschelling werd de
‘Zuiderdijkage’ over grote afstanden totaal verwoest. Op 7 december van hetzelfde jaar rapporteerde de opzichter van Waterstaat vanaf het eiland: ‘De doorbraken in de buitenzeedijk zijn veel
groter geworden. Bij Stortum is de dijk over ongeveer 350 meter bijna geheel weggeslagen. De
doorbraken in de (in 1824 nog aangelegde) inlaagdijken zijn zeer veel groter geworden. De binnenkadijk is op verscheidene plaatsen zwaar beschadigd en de doorbraken (het waren er vijf) zijn
groter en dieper geworden...’.314 Het land achter de dijkdoorbraken lag nog tot 1828 open voor eb
en vloed. Veel wilde er dan ook niet meer groeien. In 1826 raakte het nog een keer overstroomd,
waardoor er in 1827 helemaal niets meer geoogst kon worden. Pas omstreeks 1840 was de situatie weer als vanouds en leverde het land weer wat op.315
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Alexander Bastiaan Mentz wilde het fonds, dat zijn erfenis zou gaan beheren, naar zijn vader
noemen: ‘zulks ter herinnering aan de weldaden door zijn vader Dirk Mentz, eertijds aan het
eiland bewezen’.316
Wat die ‘weldaden’ precies waren formuleerde Alexander Bastiaan in een brief die hij op 28 januari 1884 aan de gemeenteraad van Terschelling schreef. ‘Ik geloof dat UE met mij het gevoelen
zult deelen dat de Terschellingers eenige reden van dank aan mijn vader Dirk Mentz verschuldigd zijn, daar hij door zijn invloed op het Hooger bestuur de gelden heeft weten te verkrijgen
tot het als het ware opnieuw bedijken van het eiland na den stormvloed en doorbraken van 1825,
alsmede die voor het daarstellen van de haven in 1827. Was dit een en ander niet door hem daargesteld, zoo is het vrij zeker dat er van Terschelling op heden niet veel meer zoude bestaan, en
het eiland grootendeels onbewoonbaar zoude zijn. Van mijn zijde heb ik gedurende mijn leven
hierin het voorbeeld van mijnen vader gevolgd, en zoowel in mijnen betrekking als rijksingenieur, en andere betrekkingen zooveel mogelijk getracht het welzijn van Terschelling te bevorderen. Teneinde zulks in vervolg van tijd in herinnering blijve, vermaak ik na mijn overlijden,
volgens bijgaand testament, aan Terschelling onder den naam Dirk Mentz fonds mijne geheele
nalatenschap’.317 Uit dezelfde brief: ‘Dit fonds treedt echter eerst na het overlijden mijner vrouw
in het genot der rente, daar het vruchtgebruik aan mijn vrouw is voorbehouden’.318
Alexander Bastiaan Mentz die, zoals uit bovenstaand citaat blijkt, aanvankelijk als waterbouwkundig ingenieur in de voetsporen van zijn vader trad alvorens hij op Terschelling tot burgemeester werd benoemd, overleed op 22 december 1887 op Terschelling, anderhalf jaar nadat
hij zijn testament notarieel had laten bekrachtigen. Op 11 februari 1888 besloot de gemeenteraad van Terschelling de erfstelling in dank te aanvaarden. Het raadsbesluit werd op 15 februari
goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Ten overstaan van de
Terschellinger notaris Simon Brons Boldingh werd op 30 april 1888 de nalatenschap geïnventariseerd. Vervolgens werd vastgesteld welke zaken aan het vruchtgebruik waren onderworpen. Op
26 november 1888 werd met het verlijden van de statuten van het fonds uitvoering gegeven aan
de wil van de erflater. Daarmee werd ten overstaan van notaris Brons Bolding het ‘Dirk Mentz
Fonds’ een feit.319
Mevrouw Charlotte Louise Mentz-Pottinga overleed op 25 april 1899. Zij liet een olografisch testament na, gedeponeerd bij notaris De Wit op 21 maart 1899, waarvan op die datum een akte van
depot werd opgemaakt.320 Na het overlijden van mevrouw Mentz werd dit door de kantonrechter
in Harlingen geopend, waarvan op 25 april 1899 proces-verbaal werd opgemaakt. Uit het testament blijkt dat mevrouw Mentz de heer Theodorus Ruyg op Terschelling tot erfgenaam van haar
nalatenschap benoemde. Ruyg werd tevens aangesteld tot uitvoerder van haar laatste wil. (Theodorus Ruyg werd op 12 augustus 1842 geboren op Terschelling, waar hij de beroepen van bakker,
landbouwer en consulair agent van Rusland uitoefende). Op 6 mei 1899 kweet de heer Ruyg zich
van zijn opdracht door een lijst met de staat van bezittingen en schulden der nalatenschap van
mevrouw Mentz te overleggen ten overstaan van notaris De Wit. Daarbij waren verschillende
autoriteiten aanwezig, zoals vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders en van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Ook was het eerste bestuur van de Stichting
‘Dirk Mentz Fonds’ present, bestaande uit Gerrit Ariens de Boer, landbouwer; Cornelis Cornelis316
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zoon Ros, dijkgraaf; Pieter Andries Zorgdrager, secretaris-penningmeester van waterschap ‘De
Terschellinger Polder’; Jacob Stobbe, zonder beroep en Dirk Hendriks Duyf, koopman. Tenslotte
werden de baten van de nalatenschap aan het bestuur overhandigd. Vanaf dat moment kon het
bestuur van de Stichting ‘Dirk Mentz Fonds’ aan de slag.321
Over het doel van het fonds zegt artikel 2 der statuten: ‘de bevordering van de belangen van het
eiland Terschelling en zijne bevolking’. De middelen om dat doel te bereiken zijn: ondersteuning
van weduwen en wezen (die niet tot de algemene of gemeente-armen behoren ‘maar uit den
zoogenaamden fatsoenlijken stand zijn’ en ‘van onbesprooken gedrag’); betaling van studie- en
verblijfkosten in een ‘akademiestad’ aan ‘jongelieden die door verstand, goed gedrag en ijver
uitmunten en waarvan de ouders onvermogend zijn’; lenen van geld tegen rente aan ‘eerlijke,
niet vermogende lieden’ waarvan bovendien te verwachten is ‘dat zij het geld op den bepaalden
tijd zullen teruggeven’; subsidiëring van wegenaanleg op het eiland; verzekering van de eigendommen van zeelieden; subsidiëring aan de Terschellinger polder om ‘de veestapel te verbeteren
en den landbouw te ondersteunen’ en tenslotte het ‘ondersteunen, oprichten of daarstellen van
nuttige inrichtingen of ondernemingen’.322
Vastgelegd werd ook dat het kapitaal steeds rentegevend moest worden belegd. Zolang het nog
geen half miljoen gulden zou bedragen en de rente niet tenminste ƒ 20.000,- per jaar, moest de
helft van de rente gebruikt worden tot ondersteuning van weduwen en wezen. Het dan overblijvende deel van de rente moest bij het kapitaal worden gevoegd totdat genoemde bedragen
bereikt zouden zijn. Was dat eenmaal het geval, dan moest van de jaarlijkse inkomsten minstens
een veertigste deel worden belegd. De rest dient voor het doel van het fonds.323
Pas in 2002 vond een statutenwijziging plaats waarbij werd bepaald dat, zolang het kapitaal van
het fonds nog geen 350.000 euro bedraagt en de jaarlijkse rente niet tenminste 9.075 euro, de
helft van de rente gebezigd mag worden tot ondersteuning van weduwen en wezen. Wat overblijft, wordt bij het kapitaal gevoegd. Zijn de genoemde bedragen eenmaal bereikt dan zal van de
jaarlijkse inkomsten minstens een twintigste deel moeten worden belegd.324 Zover is het inmiddels, want in oktober 2002 bedroeg het kapitaal van het fonds bijna 526.950 euro.325
De beschikbare gelden dienen te worden belegd in ‘een der Grootboeken der Nederlandsche
schuld’. Ook mogen onroerende goederen of rentegevende schuldbrieven worden aangekocht.
Er mag beslist niet met het kapitaal naar de beurs worden gegaan: aankoop van conjunctuurgevoelige aandelen is uit den boze. In het verleden is dat echter wel eens gebeurd, getuige de
aanwezigheid in het archief van een pakket waardeloze Amerikaanse aandelen in grond.326 In
2006 bleek het fonds een fors overschot in kas te hebben. Conform de statutenwijziging van 2002
werd besloten het geld voor een periode van vijf jaar uit te zetten. Dat gebeurde in de vorm van
een lening aan de gemeente. Er werd 200.000,- euro geleend tegen een rente van 3,9 procent per
jaar.327
De voorhanden zijnde contanten moeten volgens de notulen worden bewaard ‘in een goede
brandkast, voorzien van twee ongelijk werkende sloten. Twee bestuursleden zullen ieder een
sleutel onder hunne berusting houden’. Net als bij het nog te behandelen zeemansfonds ‘De
321 Klijn. 13.
322 Statuten 1918. 5 - 6.
323 Ibidem. 7.
324 Partiële Statutenwijziging Stichting ‘Dirk Mentz Fonds’, verleden op 24 april 2002 ten overstaan van notaris J.P. Mensink te Terschelling.
325 De heer H. Klijn, West-Terschelling. Huidig voorzitter Stichting ‘Dirk Mentz Fonds’. Mondelinge mededeling, 15 oktober 2002.
326 De heer H. Klijn. Mondelinge mededeling, 15 oktober 2002. ‘Tot waarschuwing aan onze toekomstige opvolgers laten we ze daar
liggen’, aldus de heer Klijn.
327 Harlinger Courant, 19 mei 2006.
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Buul’ geldt bij het ‘Dirk Mentz Fonds’ dus blijkbaar ook: zekerheid voor alles!
De bestuursleden van het fonds moeten zoveel mogelijk worden gekozen uit de inwoners van de
diverse plaatsen op het eiland, zo bepalen de statuten verder. Drie van hen, die op het oostelijk
deel van het eiland moeten wonen, dienen te worden benoemd door het bestuur van waterschap
‘De Terschellinger Polder’. De overige twee, die te West-Terschelling woonachtig moeten zijn,
dienen te worden benoemd door de gemeenteraad. Ten aanzien van de eerste drie genoemde
bestuursleden ontstond in januari 1994 een probleem, aangezien het Terschellinger waterschap
toen opging in het in de gehele provincie Friesland werkende Wetterskip Fryslân.328 Omdat men
er weinig voor voelde om mensen ‘van de wal’ in het bestuur op te nemen wijzigde men de statuten zodanig dat het zittende bestuur deze drie bestuursleden zelf benoemt. Deze regeling lijkt
echter tijdelijk van aard te zijn, aangezien men niet gelukkig is met ‘een bestuur dat zichzelf
benoemt’.329 H. Klijn werd op 25 oktober 2005 door de gemeenteraad herbenoemd als voorzitter
van het fonds.330
Controle op de financiën van het fonds wordt verricht door een gecommitteerde van het college
van gedeputeerde staten van Friesland. Sinds jaar en dag fungeert de burgemeester van Terschelling als zodanig.
Tot de komst van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) per 1 januari 1957 en de Algemene Weduwenen Wezenwet (AWW) per 9 april 1959 keerde het ‘Dirk Mentz Fonds’ tweemaal per jaar uit aan
weduwen die daartoe een aanvraag hadden ingediend.331 Statutair was bepaald dat de helft van
de verworven rente aan hen ten goede kwam. Het betreffende bedrag werd daarbij verdeeld over
het aantal weduwen dat ervoor in aanmerking kwam.332 De uitgekeerde bedragen varieerden,
afhankelijk van de in dat jaar verworven rente. Per weduwe kon het uitgekeerde bedrag ook nog
variëren, afhankelijk van hun situatie en de hoogte van hun nood. In 1939 werden per weduwe
bedragen uitgekeerd van tussen ƒ 18,- en ƒ 54,-. In 1945 was dat gestegen tot bedragen tussen
de ƒ 20 en ƒ 60,-. Een ‘vetpot’ vormde het ‘Dirk Mentz Fonds’ voor weduwen dus niet, maar in
combinatie met uitkeringen gedaan door rederijen, pensioenfondsen, enzovoorts zal het voor
veel van hen een welkome aanvulling zijn geweest.
Sinds de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw van kracht werden en de komst van de Algemene Bijstandswet in 1965, is
door het ‘Dirk Mentz Fonds’ niet meer aan weduwen en wezen uitgekeerd. Het oorspronkelijke
doel van het fonds, ‘de bevordering van de belangen van het eiland Terschelling en zijne bevolking’, werd echter gehandhaafd. Daartoe behoorde onder andere het ‘daarstellen van wegen’
alsmede het ondersteunen van ‘goede dingen’ voor het eiland met de nadruk op onderwijs.333
Ook het verstrekken van leningen voor woningen en boerderijen ging gewoon door. In de eenentwintigste eeuw is in dit alles niet veel veranderd. Het enige criterium dat bij aanvragen voor
een bijdrage uit het fonds een rol speelt is, dat het om een specifiek Terschellinger belang moet
gaan. Er wordt echter nooit een bijdrage verstrekt in gevallen waarin sprake is van een tekort op
de exploitatie. In het geval van aanvragen voor leningen bepaalt het bestuur zelf de rente.334
De laatste jaren zijn bijdragen verstrekt voor onder andere de restauratie van het conversatiegebouwtje (nu koffiehuis) ‘Het Wakend Oog’ aan de Willem Barentszkade te West-Terschelling,
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Dorpshuis ‘Ons Huis’ werd met financiële hulp van het Dirk Mentz Fonds gerestaureerd (’t Behouden Huys)
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de stichting ‘Toynbee’ voor renovatie van dorpshuis ‘Ons Huis’ in de Torenstraat te West, realisatie van recreatiecentrum ‘ET 10’ te Midsland-Noord, het zeeliedenmonument aan het ‘Groene
Strand’ te West, het monument voor Willem Barentsz te Formerum, de peuterspeelzaal te West
en de nodige boeken.335 De uitgave van bijna elk boek dat de laatste dertig jaar over en op Terschelling is verschenen werd door het ‘Dirk Mentz Fonds’ financieel ondersteund. Het bestuur
van het fonds was in 2002 zelfs van mening dat het jammer is dat er niet veel andersoortige
aanvragen komen.336
Het vermogen dat oud-burgemeester Alexander Bastiaan Mentz in 1887 naliet bedroeg op dat
moment ƒ 125.000,-. Dat was aan het eind van 1945 uitgegroeid tot ruim ƒ 157.000,-337 en in 2002
dus tot een kapitaal van bijna 526.950 euro (ƒ 1.161.246,-).

Willem Barends Fonds

In 1882 besefte een aantal gegoede Terschellingers dat de bevolking van het eiland een toenemend
aantal hulpbehoevende nabestaanden van verdronken zeelieden en vissers telde. De armoede
onder deze gezinnen leidde veelal tot schrijnende omstandigheden. Veel gezinnen hadden het
vooral ’s winters moeilijk wanneer er niet op het land gewerkt kon worden en verwarming van
de woning tot extra kosten van levensonderhoud leidde. Besloten werd een steunfonds op te
richten dat met behulp van vrijwillige bijdragen, schenkingen en legaten voldoende financiële
middelen bijeen zou brengen om deze mensen geldelijk te kunnen ondersteunen teneinde ze
een enigszins ‘leefbaar’ leven te bieden.
De naam van het fonds werd Willem Barends Fonds - de naam van de zeeheld komt in tal van spellingsvariaties voor - naar aanleiding van het feit dat de weduwe Barentsz na het overlijden van
haar echtgenoot bij Nova Zembla in 1597 bij de Staten van Holland om financiële ondersteuning
had gevraagd voor haar gezin met vier jonge kinderen.338 De oprichtingsvergadering van het
fonds vond op 6 april 1882 plaats in ‘Hotel de Nederlanden’ (het huidige Hotel Oepkes) in de De
Ruyterstraat te West-Terschelling. Het eerste bestuur bestond uit D. Reedeker (voorzitter), hoofd
van de openbare lagere school te West-Terschelling P.J. Wichers (secretaris) en verder de heren G.
Acket, W. Bakker, M. Daalder, D. Duijf, P.J. Eschauzier, S. Groustra en H. Lodewijk. Als contributie
werd voor de leden een bedrag van ƒ 2,50 per jaar vastgesteld. De namen van de leden werden
genoteerd op een lijst die in het openbaar werd opgehangen in ‘Hotel de Nederlanden’.339
De eerste hulpbehoevende gezinnen die in aanmerking kwamen voor een uitkering uit het Willem Barends Fonds waren de nabestaanden van vijf roeiers van de roeireddingboot van West-Terschelling. Zij kwamen op 2 oktober 1880 om het leven na de stranding van de Engelse schoener
‘Queen of Mistely’. Van de vijf omgekomen roeiers waren er drie vader van een groot gezin. De
nabestaanden kregen aanvankelijk ondersteuning van de reddingmaatschappij maar konden
twee jaar na de ramp eveneens een beroep doen op het Willem Barends Fonds.
Het bestuur van het fonds kwam jaarlijks een aantal malen bijeen om zich te buigen over de
vraag of er op basis van de aanvragen nieuwe uitkeringen moesten worden verstrekt. Het fonds
kende uitkeringen van verschillende hoogte. Zo ontvingen sommige gezinnen wekelijks vijftig
cent, andere kregen een gulden. Een aantal ontving alleen met Kerstmis een gratificatie van tien
gulden. Behalve hulpbehoevende nabestaanden van omgekomen zeelieden kwamen in een later
stadium eveneens oud-zeelieden en oud-vissers die in behoeftige omstandigheden kwamen te
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verkeren in aanmerking voor een uitkering van het fonds.340
De term bestond nog niet, maar het Willem Barends Fonds was in de negentiende eeuw voortdurend bezig met het bedrijven van public relations teneinde meer leden te werven en zoveel
mogelijk financiële bijdragen te verkrijgen van particulieren, bedrijven of instellingen. Secretaris ‘meester’ Wichers plaatste tal van ingezonden stukken en advertenties in verschillende
regionale en landelijke dagbladen om aan het Willem Barends Fonds een grotere bekendheid te
geven. Het publiek werd er mee opgeroepen lid van het fonds te worden of er geld aan te schenken. Spontane steun kwam er ook; zo schonk toneelvereniging ‘De Dageraad’ van West-Terschelling verschillende malen het batig saldo van uitvoeringen aan het fonds, dat in de loop der jaren
steeds kapitaalkrachtiger werd.341
Daarnaast kocht het fonds obligaties aan,
om zo het kapitaal te vergroten. Dat gebeurde onder andere met obligaties voor
een lening waarmee de bouw van de Badhuiskerk in Scheveningen moest worden
gefinancierd. Ook werd door het fonds
een deel van het kapitaal belegd: in Oostenrijkse effecten en in die van Russische
spoorwegen.342 Giften kwamen er jaarlijks
onder meer ook van het Koninklijk Huis.
In 1896 was het 300 jaar geleden dat Willem Barentsz voet aan wal zette op Nova
Zembla om er vervolgens noodgedwongen
te overwinteren omdat zijn schip in het
ijs was vast geraakt. Dat historische feit
was uiteraard een mooie aanleiding om
het fonds opnieuw landelijk onder de aandacht van het publiek te brengen. Op het
eiland zelf werd een verloting georganiseerd en een kinderfeest gehouden. Deze
activiteiten leverden het in die tijd niet
geringe bedrag van ƒ 600,- op.
In 1896 telde het Willem Barends Fonds
reeds 223 leden, die zowel op het eiland
zelf als daar buiten woonachtig waren.
Het fonds bezat in dat jaar voor ƒ 15.000,aan waardepapieren, zoals aandelen of
obligaties. In hetzelfde jaar werd een
kluis aangekocht. Vier jaar later liepen de
inkomsten van het fonds echter terug onAdvertentie van het Willem Barends Fonds uit 1921
der invloed van de oorlog in Zuid-Afrika.
340 Notulenboeken Willem Barends Fonds. Gedeponeerd archief Willem Barends Fonds, inv. nr. 382. Gemeentearchief Terschelling.
341 Van Dieren. 273.
342 In 1983 vernam de toenmalige secretaris van het Willem Barends Fonds uit de media dat er aandelen Russische spoorwegen waren
geveild voor bedragen variërend van 1.000 tot 1.500 gulden per stuk. Aangezien in de kluis ook nog een groot aantal Russische aandelen
lag (onder andere van de Baltische spoorwegmaatschappij ter waarde van 625 roebel en een obligatie van een Russische staatslening)
informeerde men bij het betreffende veilinghuis naar de actuele waarde daarvan. Maar tot teleurstelling van de penningmeester bleken
de aandelen gemiddeld slechts vijf gulden per stuk waard te zijn. Van Dieren. 273.
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Veel Nederlanders die daar verwanten hadden, stuurden geld naar dat land voor humanitaire en
defensieve hulp, hetgeen natuurlijk ten koste ging van charitatieve doelen in eigen land.
In 1910 kreeg men bericht van het Koninklijk Huis dat ZKH Prins Hendrik, beschermheer van
reddingstation Terschelling en als fervent jager regelmatig op het eiland aanwezig, bereid was
bestuurslid van het Willem Barends Fonds te worden. Het aanbod werd dankbaar aanvaard,
waardoor de prins tot aan zijn dood in 1934 beschermheer van het fonds bleef.
In 1914 werd men ook op Terschelling met de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog geconfronteerd. Op 21 december van dat jaar ontving het Terschellinger gemeentebestuur een brief van de
burgemeester van Marken met het verzoek om een collecte op Terschelling te mogen houden. De
opbrengst daarvan zou bestemd worden voor hulp aan de nabestaanden van tien Marker visserlieden die om het leven waren gekomen nadat op 27 oktober 1914 de Vlaardingse logger ‘Maria
Christina’ op de Noordzee op een mijn was gelopen. De Marker collectanten bleken welkom te
zijn op Terschelling. Tijdens de collecte werden de Markers vergezeld door twee bestuursleden
van het Willem Barends Fonds om hen bij de Terschellinger bevolking te introduceren. De opbrengst bedroeg ƒ 380,25.343
Ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog was het voor de vissers van Terschelling niet meer mogelijk uit te varen vanwege het mijnengevaar op de Noordzee. Staatsbosbeheer was echter bereid
een werkverschaffingsproject voor hen te starten indien de gemeente Terschelling erin slaagde
voor dit doel een bedrag van ƒ 3.000,- bijeen te brengen. Het plan was erop gericht om op het
eiland verschillende verharde duinwegen te realiseren. Op het bestuur van het Willem Barends
Fonds werd een beroep gedaan om financieel in het project deel te nemen. Na een aantal discussies waarin men zich afvroeg of het fonds hier wel een taak in had werd besloten toch duizend
gulden op tafel te leggen, hoewel men van mening was dat Staatsbosbeheer de mannen slechts
weinig wilde betalen, namelijk maar twaalf cent per uur. Daarom werd er op aangedrongen de
arbeiders een duurtetoeslag te geven. Maar tijdens Kerstmis 1916 bleek het werkverschaffingsproject haar vruchten te hebben opgeleverd omdat tal van mensen die normaliter een beroep op
het fonds deden daar in dat jaar wegens voldoende verdiensten van afzagen.
Hoewel de noodzaak voor het functioneren van het fonds reeds tijdens het eerste kwart van
de twintigste eeuw beduidend minder werd en later door de komst van de Algemene Ouderdoms Wet, Algemene Weduwen en Wezenwet en Bijstandswet zelfs min of meer overbodig, zag
het bestuur af van opheffing. De wekelijkse ondersteuning van hulpbehoevenden is inmiddels
verdwenen, maar de gratificatie ter gelegenheid van Kerstmis bleef voor een aantal personen
gehandhaafd. Dat betrof in de jaren negentig tijdens Kerstmis elf zeemansweduwen die per
persoon een gratificatie ontvingen van 80 euro, een bedrag dat betaald werd uit de renteopbrengsten van het kapitaal.344 Het Willem Barends Fonds onderneemt alleen nog die activiteit.
Aan subsidiëring van zaken die het welzijn op het eiland ten goede komen, zoals het Dirk Mentz
Fonds, is men niet begonnen.345 Elk jaar wordt door het bestuur (bij het fonds de ‘regenten’ genoemd) vergaderd. Dat het fonds nog steeds bestaat is waarschijnlijk te danken aan het feit dat
de bestuursleden zeer selectief waren in het zoeken naar hun opvolgers.
Het kapitaal is momenteel op verschillende manieren belegd of anderszins op banken vastgezet.
In 2002 is door het bestuur financieel orde op zaken gesteld door het tientallen jaren geleden in
verschillende fondsen belegde kapitaal te inventariseren. Het fonds heeft ca. tachtig leden.
Op de andere waddeneilanden zijn soortgelijke fondsen actief geweest. Zo kende Texel het Admiraal de Ruyterfonds, in 1894 in het leven geroepen door de Texelschen Schippers- en Visschers343 Van Dieren. 273.
344 De heer K. van der Wielen, West-Terschelling. Secretaris Willem Barends Fonds. Mondelinge mededeling, 20 juni 2002.
345 Ibidem.
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bond. Ook functioneerden daar de Onderlinge Zee-Assurantie-Maatschappij en het fonds Helpt
Elkander.346

‘De Buul’

Tot aan de komst van de relatief veilige stoom- en motorschepen aan het eind van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw, en van de steeds strengere eisen die de overheden in die tijd
aan schepen en scheepvaart gingen stellen, was het beroep van zeeman uiterst riskant. De tot
dan toe in gebruik zijnde zeilschepen waren verre van veilig en bovendien vormden stormen, onbekende kusten of zeerovers eveneens voortdurende risicofactoren. Het risicovolle bestaan van
zeelieden was voor de toenmalige verzekeraars reden hen aanvankelijk helemaal uit te sluiten
van deelname, met uitzondering van de kapiteins. Zo waren in Nederland de zeelieden aan het
begin van de negentiende eeuw als gevolg van de gevaren die aan hun beroep verbonden waren,
uitgesloten van ondersteuning door weldadigheidsinstellingen en van deelneming in weduwefondsen.347 Deze ongunstige uitzonderingspositie droeg in belangrijke mate bij tot de oprichting
in ons land van de zogenoemde zeemanscolleges: onderlinge risicoverzekeringen die uitsluitend
voor zeevarenden toegankelijk waren.348 De colleges hadden in de eerste plaats ten doel om uit
onderlinge bijdragen te voorzien in de behoeften van achtergebleven gezinnen in het geval de
zeevarende kostwinner om het leven kwam.
Op Oost-Terschelling gebeurde dat reeds in 1587. In dat jaar vond de oprichting plaats van de
‘Groot-Schippersbuidel of Zeemans-Assurantiebeurs der vijf Oostersche dorpen te Hoorn op Terschelling’. Voor het gemak kreeg het fonds al snel de in het ter plekke gesproken ‘Aasterse’ dialect aanzienlijk eenvoudiger uit te spreken naam ‘De Buul’.349 ‘De Buul’ keerde (en keert) aan de
deelhebbers of hun nabestaanden geldbedragen uit in geval van overlijden, arbeidsongeschiktheid, verlies van uitrusting, wegens het bereiken der pensioengerechtigde leeftijd of bij 40 jaar
lidmaatschap. Ook werden wel leningen uit ‘De Buul’ verstrekt, bijvoorbeeld voor de aankoop
van een woning.350
Wie aan zeeverzekeringen denkt, associeert dat begrip meestal met het beroemde Lloyd’s in
Londen, ervan uitgaande dat bij Lloyd’s - hoewel zelf geen verzekeringsmaatschappij - sinds
mensenheugenis de ‘risico’s der zeevaart’ zijn ondergebracht. Aan bezoekers van deze eerbiedwaardige instelling wordt steeds met trots verteld dat men al sinds 1688 gelegenheid biedt aan
verzekeringnemers en verzekeraars de ‘perils of the sea’ te dekken.351 ‘De Buul’ overtreft Lloyd’s
echter verre in ouderdom, hoewel er geen enkel schriftelijk bewijs is overgeleverd dat het fonds
inderdaad in 1587 werd opgericht. Maar ondanks het gebrek aan iedere staving houdt ook het
huidige bestuur van ‘De Buul’ aan dat jaartal vast. Het enige tastbare bewijs waarover men ooit
beschikte was een vlag: de vaderlandse driekleur met in de witte baan het opschrift: ‘GROOTSCHIPPERSBUIDEL OOST-TERSCHELLING. OPGERICHT 1587’. Die - niet meer bestaande - vlag dateerde evenwel van 1929, toen de vorige wegens slijtage moest worden vervangen. De toenmalige
deelhebbers wisten zich echter te herinneren dat dit jaartal ook op de vorige, versleten vlag had
gestaan. Daarom werd besloten het jaar 1587 als dat van de oprichting aan te houden.352 Op de
346 Van Ginkel. Tussen Scylla en Charybdis. 219.
347 Petrejus. Het schip vaart uit. 99.
348 Speerstra. Wie zee houdt wint de prijs. 7.
349 Kelder. Uniek Terschellings College. 13.
350 In plaats van ‘leden’ is consequent gekozen voor de kwalificatie ‘deelhebbers’, omdat ‘De Buul’ een fonds heeft opgebouwd waarin
alle leden op grond van hun jaarlijkse afdracht deelhebben.
351 Eigen waarneming.
352 Verslag deelhebbersvergadering ‘De Buul’ 1929. in: Notulenboek De Buul 1905 - 1936. Gedeponeerd archief zeemansbuidel ‘De Buul’.
Gemeentearchief Terschelling.
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Willem Andries Smit, geboren in 1880 te Klein Lies, was stuurman ter zeilvaart en visserij. Later deed hij in
kruidenierswaren. Hij was zeer content met zijn uitkering van De Buul ‘wegens ouderdom’. Smit overleed in
1962 (’t Behouden Huys)
huidige vlag, die uit 1982 dateert, is dit jaartal ook weer afgedrukt.
In de collectie van het Ryksarchyf te Leeuwarden, tegenwoordig beheerd door Tresoar, Frysk
Histoarisch en Letterkundich Sintrum, eveneens te Leeuwarden, bevindt zich een achttal stukken die op ‘De Buul’ betrekking hebben en die eveneens duiden op een hoge ouderdom van het
fonds. Het zijn hypotheekbrieven uit de zeventiende en achttiende eeuw van ‘De Buyl’ die betrekking hebben op geleende bedragen voor de aankoop van woningen, boerderijen en landerijen. De
oudste brief dateert uit 1653, waarmee we nog maar 66 jaar van 1587 afzitten.353
In feite zijn de huidige grote levensverzekeringen in ons land ontstaan uit twee eerdere vormen
van verzekeren: behalve de oude zeeverzekeringen zijn dat de vroeger op tal van plaatsen ingestelde weduwen- en wezenfondsen, waarvan een bescheiden deel nog altijd bestaat en actief is, al
steunen ze in veel gevallen allang geen weduwen en wezen meer maar houden ze zich bezig met
andere vormen van charitatief werk, zoals het financieel ondersteunen van cultuurhistorische
doelen of het verstrekken van studiebeurzen.354
Al heel vroeg in de geschiedenis verzekerden handelaren niet alleen het schip en de lading die
het te vervoeren kreeg maar ook, zoals bleek, het leven van de kapitein als degene die aan boord
het minst kon worden gemist. Een kapitein werd zo gedegradeerd tot menselijk kapitaal, een
essentieel onderdeel van de handelszaken.355 Pas veel later breidden de handelaren de zekerheid
uit over de rest van de bemanning. Deze verzekering was uiteraard maar tijdelijk: de betreffende
353 Verband- en Consentboeken oud-rechterlijk archief Terschelling. Genoemd door Bouke Boomstra in De Buul, een monument in zeeverzekering. 34.
354 Gales. Geschiedenis van het Nederlandse verzekeringswezen. 10.
355 Ibidem.
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levens waren alleen gedekt tijdens die ene reis.356 Vanaf het moment dat het schip in haar thuishaven was gearriveerd liep men dus weer ‘ongedekt’ rond.
Zeemansverzekeringen of -colleges ontstonden vaak uit de onderlinge verbondenheid die bestond in de gilden, vaak al uit de middeleeuwen stammende verenigingen van beroepsgenoten.
Steun bij ziekte, ouderdom, arbeidsongeschiktheid en begrafenis vormden een belangrijk onderdeel van die verbondenheid. De voorzieningen bestonden gewoonlijk uit een mengsel van uitkeringen in geld en in natura. In de loop van de zestiende eeuw ontstonden uit veel gilden ‘beurzen’, ‘bussen’ of ‘bossen’. Dat betrof afzonderlijke organisaties, opgezet voor de administratie
van gelden die gemoeid waren bij de onderlinge steun. Het ontstaan van die ‘bussen’ of ‘bossen’
betekende destijds een belangrijke ontwikkeling. In plaats van ongeorganiseerd dienstbetoon of
organisaties met een veelheid aan functies ontstonden zo aparte verzekeringsorganisaties. Gales
noemt als oudst bekende, maar sinds lang opgeheven onderlinge verzekering in Nederland de
Leidse ‘Gereformeerde gestreepte Baywerkersbeurs behoorende onder de Fustynhal’ van ongeveer 1550. ‘De Buul’ is ook volgens Gales de oudste nog bestaande verzekeringsinstelling in ons
land.357 De toenmalige voorzitter J. van Rees van ‘De Buul’ ging in 1986 nog een stapje verder.
Hij noemde ‘De Buul’ ‘waarschijnlijk de oudste zeeliedenverzekering ter wereld’.358 Of ‘De Buul’
daadwerkelijk uit een (zeemans-)gilde ontstond is onbekend, aangezien het oudste en grootste
deel van het archief rond 1900 verloren is gegaan.359
Wie als zeevarende deelhebber wil worden in ‘De Buul’ moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen. Zo is ‘De Buul’, volgens de tekst die ontstond na een herziening van de statuten in
1958, toegankelijk voor degenen die:
a) ‘in een der vijf oosterse dorpen op Terschelling opgevoed zijn, en zich bij de eerste reis opgeven’.
b) ‘op andere plaatsen hun verblijf houden, doch de vader deelhebber van het fonds was, en zij
zich eveneens bij hun eerste reis aangeven’
c) ‘zich in een der vijf oosterse dorpen van Terschelling metterwoon vestigen’
d) ‘in een der vijf oosterse dorpen opgevoed zijn of als vader deelhebber van het fonds was, terwijl ze zich niet bij hun eerste zeereis aanmeldden’
e) ook oud-zeevarenden woonachtig in de vijf oosterse dorpen hebben toegang tot ‘De Buul’360
Onder a) en b) genoemde personen betalen geen inleggeld, zij genoemd onder c) en d) e 3, benevens een bedrag van e 70. Om lid te worden moet men zich aangeven bij de penningmeester en
kenbaar maken onder welke van de bovengenoemde categorieën men valt. Ieder die een nieuw
lid aanbrengt ontvangt een bedrag van e 1. De contributie bedraagt sinds 18 januari 2002 per
jaar of een gedeelte daarvan e 7.
Opvallend is de eerste voorwaarde met ‘de vijf oostersche dorpen’. Met die dorpen worden bedoeld - van oost naar west - Oosterend, Hoorn, Lies, Formerum en Landerum. De vraag werpt zich
op waarom ‘De Buul’ alleen toegankelijk was en is voor zeelieden afkomstig van dit deel van
Terschelling. Spanjer noemt daar een aantal redenen voor. Allereerst was Oost-Terschelling ten
tijde van de oprichting van het fonds in 1587 veel belangrijker dan ‘West’, alleen al vanwege het
aantal inwoners. In 1566 stonden er in totaal 449 woningen op het eiland: 129 in West en 320
356 Ibidem.
357 Ibidem. 31.
358 Van Rees. Woord vooraf. II.
359 Dat is gebeurd in 1905 na het overlijden van de toenmalige secretaris, ‘meester’ J. Bos van Hoorn. Diens nabestaanden zouden de
‘ouwe rommel’ hebben weggegooid. De kasboeken vanaf 1864 bleef dit lot bespaard. De heer Bouke Boomstra, Hoorn, Terschelling.
Mondelinge mededeling, 20 juni 2002.
360 De laatste bepaling werd in 1971 toegevoegd aan artikel 4 van de statuten, ‘Deelneming en de vereischten daartoe’, om de terugloop
van het deelhebberstal te stoppen. G. Ruyg, West-Terschelling, bestuurslid ‘De Buul’. Mondelinge mededeling, 15 februari 2002.
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‘om’ Oost. Van die 320 woningen stonden er 173 in de vijf oostelijke dorpen.361
Een andere reden waarom Oost-Terschelling in die tijd belangrijker was dan West, is te vinden op
de kaarten uit die tijd. Op die van Sibrandis Leonis uit 1579 worden Hoorn en Oosterend beide
aangegeven, terwijl West-Terschelling wordt aangeduid als ‘Brandaris’.362 West was in die tijd inderdaad van geringere betekenis, zo meent ook Zwaal.363 Het telde evenveel, of minder, inwoners
dan de rest van het eiland samen. Op een kaart van Sebastiaan Muncher uit 1550 wordt op het
eiland ‘Schellink’ alleen het dorp Hoorn aangegeven.364 Ook het feit dat de familie Popma, het
geslacht dat destijds de Grietmannen voor het eiland leverde, zijn state in Oosterend had, wijst
op het belang van het oostelijke deel van het eiland.365
Er is echter ook een aantal nautische redenen waarom Oost-Terschelling aan het eind van de
zestiende en het begin van de zeventiende eeuw belangrijker was dan West. Door het wad bij
Oost liep een tweetal vaarwegen die weliswaar niet meer zo intensief werden gebruikt als in de
middeleeuwen, maar in die tijd niettemin nog druk werden bevaren. Dat betrof het Boerdiep,
het huidige Amelander Gat tussen Ameland en de Boschplaat - het uitgestrekte kweldergebied
op de oostelijke punt van Terschelling - en het Coggegat, dat in die tijd Oosterend scheidde van
de Boschplaat.366
Zo moet Oost-Terschelling in de jaren rond 1587 intensief contact hebben gehad met de zeevaart.
Hoewel er zich geen belangrijke haven bevond heeft zich op de Waddenzee in de nabijheid van
Oost-Terschelling naar alle waarschijnlijkheid een rede hebben bevonden waar schepen konden
ankeren. Zeker is, dat er een belangrijke zeeweg was tussen het eiland en de Friese kust. Een deel
van de scheepvaart voer ‘binnendunen’ en een deel ‘buitendunen’. De eerste route, over de Waddenzee, bood zekere voordelen boven de tweede, over de Noordzee. Want ook tegenwoordig kan
een schip immers beter stranden op het wad dan in de gronden voor de Noordzeekust van de
eilanden of op het Amelander Bornrif, waar verraderlijke grondzeeën in staat zijn het in korte
tijd te slopen, dit nog even afgezien van de gevaren die de opvarenden daarbij lopen. Daar komt
bij dat er op het wad meer mogelijkheden waren (en zijn) om te ankeren en bovendien - niet
onbelangrijk! - had men er destijds minder last van zeerovers. De bewoners van Oost-Terschelling
zullen zeker contact hebben gehad met deze wadvaarders en menig eilandbewoner zal hier als
opstapper zijn zeemansloopbaan zijn begonnen.
Er is nog een reden waarom alleen inwoners van de vijf Oostelijke dorpen deelhebber van ‘De
Buul’ mochten (en mogen) worden. Die reden moet worden gezocht in het kleinschalige karakter van het fonds. Zoals bij elke onderlinge verzekering, is het van belang dat de deelhebbers
elkaar zo goed mogelijk kennen zodat kwalijke praktijken als fraude door de sociale controle
onmogelijk zijn. Zo ook bij ‘De Buul’. Spanjer noemt het voorbeeld van een Noord-Hollandse
schippersbuidel die het in het grootschalige zocht met als gevolg dat veel deelhebbers onbekenden voor elkaar waren. Prompt kwam een deelhebber vertellen dat hij zijn schip en daarmee
zijn uitrusting had verloren en daarom aanspraak maakte op een uitkering. Later bleek dat het
schip waarop hij had aangemonsterd inderdaad verloren was gegaan; de betreffende deelhebber
had er echter niet bij verteld dat hij was achtergevaren: omdat hij te laat kwam was hij aan de
wal gebleven - het schip was al vertrokken. Bij ‘De Buul’ op Oost-Terschelling waren dergelijke
frauduleuze handelingen ondenkbaar, iedere deelhebber kende de anderen van haver tot gort en
men stelde een hoge mate van vertrouwen in elkaar. Deze situatie bestaat nog steeds. Dezelfde
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kleinschaligheid als bij ‘De Buul’ werd later ook toegepast bij een onderlinge veeverzekering op
Terschelling. De deelhebbers kenden hierdoor niet alleen elkaar, maar ook elkaars koeien en
paarden waardoor fraude zo goed als uitgesloten was.367
Het aantal deelhebbers in ‘De Buul’ varieert sterk. In 2004 bedroeg dat 95 zeelieden en oudzeelieden, maar het is ook wel eens veel minder geweest: 50 in 1988 en 40 in het midden van de
jaren zeventig van de vorige eeuw. ‘De Buul’ kent een natuurlijk verloop. Elk jaar overlijden er
wel enkele deelhebbers, maar er melden zich ook vrijwel elk jaar weer nieuwe aan afkomstig uit
de vijf oostelijke dorpen die dan voor het eerst naar zee gaan.368 ‘De Buul’ wordt breed gedragen
in de vijf oostelijke dorpen. Nagenoeg honderd procent van degenen die voor het lidmaatschap
in aanmerking komen maken daar gebruik van. En mocht een ‘oosterse’ beginnend zeeman ‘De
Buul’ toch over het hoofd zien, dan wordt hij daar wel door het bestuur op gewezen.369
In 1986 werd de eerste vrouwelijke deelhebber tot het fonds toegelaten. De laatste decennia kiezen immers steeds meer jonge vrouwen voor een maritieme loopbaan bij koopvaardij of Koninklijke Marine. Dat geldt ook voor de vrouwelijke bewoners van Oost-Terschelling. Wie deelhebber
in ‘De Buul’ wil worden, moet zeevarende of oud-zeevarende zijn, met andere woorden: over een
geldig monsterboekje beschikken. Dat geldt natuurlijk ook voor zeevarende vrouwen, voor wie
toelating tot het fonds echter wel enige jaren een heet hangijzer is geweest. Niet uit oogpunt van
discriminatie, maar uit angst dat zich zeemansvrouwen zouden aanmelden die af en toe eens
een reis met hun echtgenoot maken op het schip waarop hij vaart. Veelal gebeurt dat tegen een
symbolische gage, en zulke vrouwen dienen daarom in het bezit te zijn van een geldig monsterboekje. Om dergelijke aanmeldingen te voorkomen werden in 1986 de statuten aangepast met
de toevoeging dat toetredende vrouwen ‘beroepshalve’ dienen te varen. Voor het eerst in de lange
geschiedenis van het fonds werd tijdens de bestuursvergadering van 6 januari 2006 een vrouwelijke voorzitter gekozen, mevrouw T.J. van Berkel-Smit.370
Hoewel de toestand in de noordelijke Nederlanden in 1587 in militair en staatkundig opzicht
slecht was (Willem van Oranje vermoord, het verraad van stadhouder Rennenberg van Groningen dat de noordelijke provincies weer onder Spaans bestuur bracht), ging het deze gewesten
in economisch opzicht voor de wind. Dat was mede een gevolg van de Val van Antwerpen, twee
jaar eerder. Circa 19.000 burgers van die stad vluchtten naar de noordelijke Nederlanden. Velen
van hen kwamen in Amsterdam terecht maar ook elders in het land vestigden zich Antwerpenaren, waaronder in het noorden. Onder de vluchtelingen waren tal van bekwame vakmensen en
kooplieden. Deze hadden vanuit hun eerdere woonplaats handel gedreven met vrijwel alle delen
van de toen bekende wereld. Een groot deel van die handel verplaatste zich zo naar Amsterdam.
Uiteraard bloeide de Nederlandse scheepvaart als gevolg daarvan op. In het kielzog volgde het
culturele leven.
Doordat handel en scheepvaart zo opbloeiden was er uiteraard veel ‘volk’ op de vloot nodig.
Daarbij moet ook worden bedacht dat er een oorlogsvloot moest worden opgebouwd als tegenhanger van de ‘onoverwinnelijke’ vloot die Spanje in 1588 uit zou laten varen. De oorlogsvloot
kampte zelfs met een tekort aan mensen omdat er zo’n grote vraag op de koopvaardij bestond.
Het jaar 1587 moet vanwege dit alles, kortom, een topjaar voor de Nederlandse koopvaardij zijn
geweest.371 In dat licht bezien is het niet verwonderlijk dat ‘De Buul’ juist in dat jaar werd op367
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gericht, teneinde de zeelieden van Oost-Terschelling en hun familieleden een sociaal vangnet te
bieden in het geval de nood aan de man mocht komen.
‘De Buul’ keert uit tijdens de algemene vergadering, die jaarlijks wordt gehouden op de derde
vrijdag van het nieuwe jaar.372 Daarbij gelden de volgende bepalingen:
a) ‘bij ouderdom van zestig jaar’ e 40,- (was ƒ 80,-)
b) ‘na veertig jaar lidmaatschap’ e 40,- (was ƒ 80,-)
c) ‘bij stranding, aanvaring, brand, enz., ten gevolge waarvan het schip, waarop de verzekerde
gemonsterd is, wrak wordt en hij kan bewijzen dat hij zijn uitrusting heeft verloren’ e 55,(was ƒ 120,-)
d) ‘bij verlies van het leven bij stranding enz. van het schip, waarop het slachtoffer
gemonsterd was’ e 90,- (was ƒ 200,-)
e) ‘bij wrak worden van het schip’ e 40,- (was ƒ 80,-)
f) ‘bij overlijden’ e 45,- (was ƒ 100,-)
g) ‘bij ongevallen, waardoor de verzekerde voor zijn leven ongeschikt is geworden zijn brood op
zee te verdienen’ e 55,- (was ƒ 120,-)
h) ‘bij brand, dat is onder vuur- of lichtverschijnselen, niet in en door de dienst ontstaan, na
overleg van de geleden schade, ten hoogste’ e 55,- (was ƒ 120,-)373
(Het bestuur heeft de bevoegdheid elk geval op zich te bekijken en, indien ze dat nodig acht,
afwijkende bedragen vast te stellen).
‘Met een verrassend gemak heeft het bestuur hier een aantal vormen van verzekering samengebundeld’, oordeelt verzekeringsdeskundige Blokhuis over deze bepalingen.374 Want ‘De Buul’
biedt behalve een gemengde levensverzekering (uitkering bij in leven zijn op een bepaalde datum of bij eerder overlijden) ook een reisbagageverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, er is ook sprake van een brandverzekering en zelfs nog van een molestverzekering. Het
formuleren van een definitie van brand is bovendien uitzonderlijk in de verzekeringspraktijk,
vindt Blokhuis: ‘iets waar noch onze wetgever, noch onze polisredacteuren zich aan hebben willen wagen!’.375 De genoemde bedragen gelden nog steeds. Het zal duidelijk zijn dat die, gezien
de hoogte ervan, tegenwoordig alleen nog een symbolische waarde hebben. ‘De Buul’ keerde
overigens niet uit als een zeeman door kapers werd ‘genomen’.376 Waarom niet, is niet in het
bewaarde gedeelte van het archief terug te vinden. Overigens bestonden er in ons land wel zeemansbuidels die zich uitsluitend richtten op het vrijkopen van door kapers gevangen genomen
zeelieden. Dit waren de zogenoemde ‘slavenkassen’.
In de periode 1864 - 1905 keerde ‘De Buul’ 101 maal uit, zo blijkt uit de bewaard gebleven kasboeken.377 In vrijwel alle gevallen ging het om bedragen van ƒ 80,- wegens het verloren gaan van de
uitrusting bij schipbreuk, goed voor een totaalbedrag van ruim ƒ 8.000,-.
Van 1905 - 2002 werd 145 maal uitgekeerd - in totaal gaat het om een bedrag van bijna
ƒ 13.750,- (ruim e 6200,-).378 In deze periode vielen ook de twee Wereldoorlogen. Beide oorlogen
372 De heer G. Ruyg, West-Terschelling. Mondelinge mededeling, 28 januari 2002.
373 Wijzigingen statuten per 18 januari 2002. Schriftelijke mededeling van de heer L.G. Scheepstra, West-Terschelling, d.d. 1 november
2005.
374 Blokhuis. Het profiel van De Buul. 203.
375 Ibidem.
376 Spanjer. 8.
377 Kasboeken ‘De Buul’ 1864 - 1905. Gedeponeerd archief. Gemeentearchief Terschelling.
378 Kasboeken ‘De Buul’ 1905 - 1922. Gedeponeerd archief. Gemeentearchief Terschelling.
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leidden tot financieel zware tijden voor ‘De Buul’, want in deze jaren gingen veel meer schepen
(met deelhebbers in het fonds aan boord) verloren dan in vredestijd.
Van 1914 tot 1919 zonken 19 Nederlandse koopvaardij- en visserijvaartuigen waarop ‘Buul’-deelhebbers voeren, als gevolg van vijandelijke actie en mijnen. Van de deelhebbers in ‘De Buul’ die
hierbij waren betrokken kwamen er vijf om het leven; nog eens twee overleden tussen 1914 en
1918 aan boord van hun schepen door een ongeval en door ziekte. 22 ‘Buul’-deelhebbers ontvingen tijdens de Eerste Wereldoorlog een uitkering wegens het verspelen van hun uitrusting. In
totaal was met deze 27 ‘oorlogs’-uitkeringen een bedrag gemoeid van ƒ 1.924,-. Per oorlogsjaar
betekende dat een gemiddelde uitgave van ƒ 481,-. Daarnaast werd voor ƒ 244,- aan oudedagsuitkeringen verstrekt.379
Tussen 1864 en 1905 werd, zoals boven bleek, in totaal ƒ 8.000,- uitgekeerd, gemiddeld dus bijna
ƒ 200,- per jaar. De Eerste Wereldoorlog kostte ‘De Buul’ dus bijna 2,5 maal zoveel per jaar dan in
een periode zonder wapengekletter, al gaat die vergelijking natuurlijk niet helemaal op omdat
er tussen 1864 en 1905 meest zeilschepen voeren, die aanmerkelijk onveiliger waren dan de
stoom- en motorschepen die aan het einde van die periode in zwang kwamen.
Gedurende en vlak na de Tweede Wereldoorlog vertoonde het aantal uitkeringen uit ‘De Buul’ een flinke stijging ten opzichte van de uitkeringen tijdens
het interbellum. In totaal werden negen schepen
getroffen waarop ‘Buul’-deelhebbers voeren.
In 1940 ging de eerste uitkering tijdens de oorlog
naar Teuntje Boer-Dekker, weduwe van kapitein Cornelis Tijs Boer van de tanker ‘Sliedrecht’ die op 16
november 1939 door een Duitse onderzeeboot werd
getorpedeerd. Zij ontving ƒ 200,-. Neeke Smit-Boer,
weduwe van kapitein Pieter Smit van de op 7 maart
1940 eveneens door de Duitsers getorpedeerde
‘Vecht’, ontving in 1941 eveneens ƒ 200,-.
Reltje Ariens Mier raakte zijn uitrusting kwijt toen
het ss ‘Barneveld’ door het Duitse vestzakslagschip
‘Admiral Scheer’ op 20 januari 1941 werd aangehouden en tot zinken gebracht. Hij ontving na de oorlog
De eerste uitkering van De Buul tijdens de
ƒ 120,-. De weduwe Cornelia Jakoba Smit-Ruyg van
Tweede Wereldoorlog was voor de nabestaanstuurman Gerrit Jan Smit, die de torpedering van
den van kapitein Cornelis Boer van het ss
‘Sliedrecht’, dat op 16 november 1939 door een de ‘Leto’ door een Duitse onderzeeër op 12 mei 1942
niet overleefde, ontving ƒ 200,-. Dat bedrag werd
U-boot werd getorpedeerd (’t Behouden Huys)
eveneens uitgekeerd aan Trijntje Bakker-Roos, weduwe van bootsman Arend Cornelis Bakker die eind mei 1942 omkwam bij de torpedering van
de ‘Poseidon’.
Jan Jacob India was matroos op de tanker ‘Rotterdam’, die op 28 augustus 1942 door de Duitsers
werd getorpedeerd. Daarbij raakte hij ongeschikt voor de zeevaart, waarvoor ‘De Buul’ hem ƒ 120,uitkeerde. Hetzelfde bedrag was er voor Roelof Jacob India, die op 27 februari 1943 de ‘Colombia’
door torpedering verspeelde. In 1948 ontving de laatstgenoemde India nog een aanvulling van
379 Notulenboek ‘De Buul’ 1922 - 1936. Gedeponeerd archief. Gemeentearchief Terschelling.
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ƒ 40,-. Scheepswerktuigkundige Roelof Jan India kreeg wegens verlies van uitrusting een bedrag
van ƒ 80,- uitgekeerd na de torpedering van het ms ‘Jagersfontein’ op 26 juni 1942. Dirk Hendrik
Smit voer als eerste stuurman op het ms ‘Meerkerk’ toen dat op 16 juni 1946 bij Westkapelle op
een mijn liep en verloren ging. Ook hij ontving een uitkering van ƒ 80,- omdat zijn uitrusting
hierbij verloren ging. De nabestaanden van de bij een bombardement op Rotterdam omgekomen
kapitein Oene Spanjer ontvingen een uitkering van ƒ 100,-. In verband met de toenmalige geldsanering ontvingen de drie India’s en Smit hun uitkering van ‘De Buul’ pas in 1947.
In totaal werd in de Tweede Wereldoorlog door het fonds een bedrag van ƒ 1.260,-, uitgekeerd
aan nabestaanden van ‘Buul’-deelhebbers die door oorlogsgeweld om het leven kwamen en van
ƒ 560,- aan deelhebbers die hierdoor hun uitrusting verloren of arbeidsongeschikt raakten. Een
totaalbedrag van ƒ 1.820,-. Gedurende de jaren 1940 - 1945 werden daarnaast nog ‘oudedags’-uitkeringen verstrekt voor in totaal ƒ 380,-.380 In het geheel is er tussen 1864 en 2002 een bedrag van
ƒ 21.750,- door ‘De Buul’ uitgekeerd. Verminderen we dat bedrag met de uitkeringen die tijdens
de perioden 1914 - 1919 en 1939 - 1946 aan oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden werden verstrekt, dan blijft er ruim ƒ 18.000,- over, een bedrag dat is uitgekeerd over 129 jaren waarin het
geen oorlog was. Gemiddeld komt dat neer op bijna ƒ 140,- per jaar in vredestijd.
We zagen al eerder dat gedurende de Eerste Wereldoorlog aan oorlogsslachtoffers en nabestaanden ƒ 1.924,- werd uitgekeerd, goed voor een gemiddeld bedrag van ƒ 481,- per jaar. Dat cijfer
bedroeg voor de Tweede Wereldoorlog jaarlijks ƒ 304,-. Dat is aanmerkelijk lager, wat onder
andere veroorzaakt wordt door het feit dat onder deelhebbers in ‘De Buul’ in WO II vijf dodelijke
slachtoffers vielen, tegen zeven in de vorige oorlog. In WO I raakten bovendien liefst 22 deelhebbers in ‘De Buul’ hun uitrusting kwijt, tegen vijf in WO II.
‘De Buul’ verstrekt nog steeds uitkeringen. De meeste deelhebbers blijven na 40 jaar lidmaatschap of bij het bereiken der pensioengerechtigde leeftijd gewoon bij het fonds betrokken. Sommigen kiezen er echter voor om na 40 jaar deelhebberschap hun geld terug te krijgen. Hun
deelhebberschap van ‘De Buul’ wordt dan als beëindigd beschouwd.381
Hoewel schipbreuken bij de Nederlandse koopvaardijvloot tegenwoordig zeldzaam zijn, ook nu
nog steeds uitgekeerd bij verlies van uitrusting. Zo ontving Thomas Terpstra uit Lies in 1960 ƒ
120,- omdat hij zijn uitrusting was kwijtgeraakt nadat de met zout geladen coaster ‘Uranus’,
waarop hij als stuurman voer, op 21 juni van dat jaar door een aanvaring in het Kielerkanaal
verloren ging.382 Hij is de tot nu toe laatste deelhebber van ‘De Buul’ die een dergelijke uitkering
uit het fonds ontving. Ook stuurman Sil Smit verspeelde in 1998 zijn schip (de ‘Ohi 5000’) na
stranding op de Japanse kust maar hij zag af van een uitkering van ‘De Buul’, omdat hij tijdens
de scheepsramp geen bezittingen was kwijtgeraakt.383 In 1990 en 1991 zagen twee weduwen van
‘Buul’-deelhebbers af van een uitkering.384
Het kapitaal van ‘De Buul’ bedroeg in oktober 2002 e12.252 (ƒ 27.000,-).385 Door de eeuwen heen
is het kapitaal steeds belegd in staatsobligaties. In vroeger tijden werd ook wel land op het eiland
aangekocht en verpacht, maar dat is nu niet meer het geval.386 Het enige onroerend goed dat ‘De
Buul’ nog bezit bestaat uit tien vierkante centimeter grond op de Dam in Amsterdam, in 1946
aangekocht van de Stichting Oorlogsmonumenten.
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Tot aan het eind van de negentiende eeuw werd ‘De Buul’ bestuurd door ‘Overlieden’ en een penningmeester of ‘Buulhouder’. In 1905 werd bepaald, dat het beheer van ‘De Buul’ wordt opgedragen aan een bestuur dat bestaat uit tien leden. Daarvan moeten twee woonachtig zijn in Oosterend, twee in Hoorn, twee in Lies, twee in Formerum en twee in Landerum of enig ander dorp op
Oost-Terschelling. Dit laatste werd in 1950 veranderd in ‘elders’. Mochten in één der genoemde
dorpen op zeker moment niet genoeg deelhebbers in het fonds woonachtig zijn, dan kan het
bestuur een voordracht presenteren waarop deelhebbers uit andere dorpen zijn geplaatst. In
1957 werden bijvoorbeeld voor het dorp Oosterend twee bestuursleden benoemd die woonachtig
waren in Landerum.
Het bestuur staat onder toezicht van drie commissarissen, meest oudere deelhebbers in het
fonds, die door het bestuur worden voorgedragen en door de deelhebbers gekozen. Zij hebben
ten alle tijde inzage in boeken en bescheiden van het fonds en worden geacht hun oordeel te
geven over de vraag hoe de gelden van ‘De Buul’ zo voordelig mogelijk kunnen worden belegd.
Twee van de commissarissen fungeren bovendien als ‘sleutelbewaarders’. De brandkast van ‘De
Buul’ kan slechts door twee personen gezamenlijk worden geopend. Het bestuur benoemt uit
zijn midden een voorzitter. Elk jaar treedt de helft van de bestuursleden volgens rooster af. Deze
zijn niet terstond herkiesbaar. Voor de verkiezing van nieuwe bestuursleden draagt het bestuur
dubbeltallen voor. Alle deelhebbers, boven de leeftijd van 18 jaar, hebben kiesrecht.
Volgens artikel 17 van de statuten benoemt het bestuur de secretaris en penningmeester. Die
mogen volgens hetzelfde artikel geen deelhebber in ‘De Buul’ zijn: om belangenverstrengeling
te voorkomen, en bovendien zijn beide functionarissen hierdoor altijd beschikbaar omdat ze volgens deze definitie geen zeevarende kunnen zijn.387 Verder moeten ze woonachtig zijn in Hoorn.
In het verleden werd het secretarisschap meestal vervuld door de schoolmeester - iemand waarvan men erop aan kon dat hij zich schriftelijk goed uit kon drukken. Ook de huidige secretaris,
de heer Bouke Boomstra, past in deze traditie. Hij is weliswaar werkzaam bij Staatsbosbeheer,
maar ook oud-leraar. Het beheer over de gelden is al heel lang in handen van iemand uit de
agrarische sector. Tegenwoordig is de heer Rinke Mier penningmeester van ‘De Buul’. Ook hij is
agrariër. Zowel secretaris als penningmeester ontvangen jaarlijks een door het bestuur vastgestelde vergoeding.
Jaarlijks dienen er bij ‘De Buul’ twee verplichte vergaderingen te worden gehouden. In de eerste
plaats is dat de bestuursvergadering, die binnen veertien dagen na het einde van het boekjaar
plaats moet vinden. In de praktijk komt dat meestal neer op de eerste vrijdag in januari. De bestuursvergadering is van oudsher ook de rekendag van ‘De Buul’, de dag waarop wordt bepaald
wie voor welke uitkering in aanmerking komt – als daar tenminste aanvragen voor binnen zijn
gekomen. Op de rekendag stelt het bestuur de agenda vast voor de algemene deelhebbersvergadering, twee weken later. Tijdens de bijeenkomst van het bestuur wappert natuurlijk de ‘Buul’vlag.
In principe duurde de vergadering, die gehouden wordt ten huize van de penningmeester, van
zonsopgang tot zonsondergang. Tijdens deze vergadering worden rekening en verantwoording
opgemaakt die moeten worden afgelegd op de aanstaande algemene deelhebbersvergadering.
Ook wordt de agenda daarvan vastgesteld. Tegenwoordig duurt de bestuursvergadering niet meer
zo lang als vroeger, maar van 10:30 uur tot circa 16:00 uur. Na afloop wordt een warme maaltijd
genuttigd met een hele gebraden eend per persoon: ‘een foegel de man’.388 De maaltijd wordt
387 De heer B. Boomstra. Hoorn, Terschelling, secretaris ‘De Buul’. Mondelinge mededeling, 4 maart 2002.
388 Eenmaal werd bij gebrek aan eenden kip geserveerd. Maar hoe lekker ook, door de bestuursleden werd dit als surrogaat ervaren.
Boomstra. 35.
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traditioneel bereid door de echtgenote van de penningmeester die daar een geringe vergoeding
voor krijgt, maar dit tegenwoordig eigenlijk alleen maar doet vanwege de traditie.
De verplichte algemene deelhebbersvergadering vindt plaats op een vaste dag: de derde vrijdag
in januari. Op de agenda prijken onder andere elk jaar een bestuursvoorstel voor het aannemen van nieuwe deelhebbers, een voordracht voor nieuwe bestuursleden en - eventueel - het
verrichten van uitkeringen. Tijdens deze vergadering worden ook de zogenoemde plaatsvervangers geloot. Doel hiervan is dat, wanneer tijdens een algemene vergadering bestuursleden op
zee mochten zijn, het bestuur ten alle tijde voltallig kan vergaderen. Onder de deelhebbers is
de belangstelling voor deze loting altijd erg groot. Het is zelfs een van de hoogtepunten van de
jaarvergadering.389
De algemene deelhebbersvergadering wordt sinds enkele jaren gehouden in restaurant ‘Zonneweelde’ te Hoorn. Tijdens deze bijeenkomst wordt ‘warme ketel’ geschonken: een mengsel van
donker bier, brandewijn en bruine basterdsuiker, verhit tot 70 graden Celsius. Na verloop van
tijd raakt meestal niet alleen de ‘warme ketel’ verhit! Tenslotte wordt roggebrood met ‘bargekop’
- kinnebakspek - geserveerd.
De laatste jaren wordt de algemene deelhebbersvergadering goed bezocht.390 Om het bezoek te
stimuleren heeft ‘De Buul’:
- tot 1962 ƒ 2,50 presentiegeld per aanwezige deelhebber betaald
- altijd gratis koffie, sigaren, pondkoek en gevulde koeken verstrekt
- tussen 1933 en 1969 een premie betaald van ƒ 2,50 voor het aanbrengen van een nieuwe deelhebber
- vanaf 1940 een stoel verloot
Het laat zich raden dat de laatstgenoemde activiteit één der hoogtepunten van de bijeenkomst
vormt. Het gaat echter niet om een tastbare, maar om een symbolische stoel. De winnaar kreeg
tot 18 januari 2002 ƒ 50 uitbetaald, een bedrag waar men in 1940 nog een comfortabele stoel
voor kon kopen. Tegenwoordig ontvangt de winnaar een bedrag van e 50. Dat het om een symbolische stoel gaat, heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat het meubelstuk de eerste
keer dat het werd verloot, door nalatigheid van de leverancier niet ter vergadering aanwezig
was. Van 1962 tot 1967 kreeg de oudste aanwezige deelhebber een - eveneens symbolische - stoel
aangeboden. En wat de loterij verder betreft: elke deelhebber kan de stoel maar eenmaal winnen.
De gelukkige is bij volgende vergaderingen dus van deelname uitgesloten. Uiteraard wappert ook
op de dag van de algemene vergadering de ‘Buul’-vlag aan de vlaggenmast van ‘Zonneweelde’.391
Tot slot van de algemene vergadering wordt door de aanwezige deelhebbers gezamenlijk het lied
‘Hoe vrolijk is ’t op zee te varen’ gezongen.
Zoals bleek, schafte ‘De Buul’ in 1929 een nieuwe vlag aan. Omdat oudere deelhebbers zich nog
wisten te herinneren dat op de oude als oprichtingsjaar 1587 prijkte werd er vanuit gegaan dat
‘De Buul’ inderdaad van dat jaar dateerde. Dit jaartal werd dan ook op de nieuwe vlag vermeld,
zoals we zagen. Maar ook deze vlag raakte in de loop der jaren zo sterk door de motten aangevreten dat ze opnieuw moest worden vervangen. In 1978 werd daarom een ‘vlagcommissie’ samengesteld om tot realisering van een nieuw exemplaar te komen. De commissie koos voor het
oranje-blanje-bleu van de vroegere geuzenvlag, want een directe afbeelding van de Nederlandse
vlag bleek op juridische bezwaren te stuiten. Op de middelste baan kwam de afbeelding van
een fluitschip, het type dat ten tijde van de Sontvaart aan het begin van de zeventiende eeuw in
389 Jan van Dieren. Zeemans-assurantiekassen. 265.
390 De heer G. Ruyg, West-Terschelling. Mondelinge mededeling, 4 maart 2002.
391 Jan van Dieren. 265.

125

De roeiers van de roeireddingboot van Oosterend waren vrijwel allemaal lid van De Buul (’t Behouden Huys)
zwang was. De nieuwe vlag voldoet aan de eisen van de Hoge Raad van Adel. Ze werd voor het
eerst gehesen tijdens de bestuursvergadering op 9 januari 1982.
‘De Buul’ is één van de laatste zeemanscolleges die ons land nog rijk is. Daarnaast is slechts
‘Koninklijk College Zeemanshoop’ in Amsterdam nog als zodanig actief, alsmede het jongste
college in ons land, kapiteinscollege ‘Hoop op bezeiling’ te Enkhuizen. In dit kader moet echter
ook melding worden gemaakt van vier ‘slapende’ buidels in de buurt van het Noord-Hollandse
dorp De Rijp. Het betreft hier een in 1649 plaats gehad hebbende opdeling van de in 1634 opgerichte ‘Grafter Zeevarende Buidel’. Reden van de opdeling kan onderlinge rivaliteit tussen de
betreffende buurtschappen zijn geweest. Een andere reden kan zijn, dat er na het beëindigen
van de Tachtigjarige Oorlog door de Vrede van Munster minder los- en kostgelden vielen uit te
geven aan de Duinkerkse kapers waardoor de Grafster buidel ‘gespekt’ werd en de buurtschappen er vervolgens op stonden om hun eigen geld te beheren. In tegenstelling tot ‘De Buul’ en
‘Zeemanshoop’ hebben de Grafster buidels echter geen leden of deelhebbers meer. Zij zijn een
soort beheersinstrument geworden voor het in het verleden opgebouwde kapitaal. De baten uit
de beleggingen in grond en effecten komen tegenwoordig ten goede aan door de ‘buidelvoogden’
aan te wijzen liefdadige instellingen en verenigingen in de betreffende buurtschappen. Het gaat
om de ‘Zeevarende Buidel Graft’, ‘Zeevarende Buidel Oost-Graftdijk’, ‘Zeevarende Buidel WestGraftdijk’ en ‘Zeevarende Buidel Noordeinde’.392
Op tal van andere plaatsen in ons land hebben in het verleden eveneens ‘zeemansbuidels’ bestaan. Ook op West-Terschelling: de ‘Groot Schippers Buidel te Westerschelling’. Die kreeg echter
392 Kelder. 14.
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omstreeks 1830 grote concurrentie van het op 1 mei 1822 opgerichte Amsterdamse ‘College Zeemanshoop’, dat tegenwoordig het predikaat ‘Koninklijk’ voert. Op haar beurt was ‘Zeemanshoop’
de opvolger van het in 1795 te Amsterdam opgericht college ‘De Blauwe Vlieg’.393 Jan van Dieren
veronderstelt dat alle zeelieden van het westelijk deel van Oost-Terschelling zijn ‘overgelopen’
naar ‘Zeemanshoop’ en dat de algemene buidel van Oost-Terschelling daarom het reglement
heeft veranderd en een zeemans-assurantiekas voor de vijf oosterse dorpen is geworden.394 De
buidel van West-Terschelling is in 1834 opgeheven.395 Ook het archief van deze buidel heeft de
tand des tijds niet doorstaan.396
Zeemanscolleges namen in de negentiende eeuw een aanzienlijke plaats in het maatschappelijk
leven in. Sommigen lieten alleen gezagvoerders toe, andere namen ook wel zeelieden van lagere
rangen aan. Meestal werd voor toetreding een verklaring van gezondheid geëist, afgegeven door
een geneesheer. Door het betalen van entreegeld en de jaarlijkse contributie verkreeg men als
lid het recht op uitkering van een jaarlijks bedrag aan zijn weduwe en wezen, in het geval men
kwam te overlijden. Ook hadden de leden recht op een uitkering bij ouderdom of bij langdurige
ziekte. Kwam een lid ter plaatse te overlijden dan verzorgde het college meestal de begrafenis.
Jongere leden hadden recht op een vergoeding bij zaken als het aanschaffen van hun uitrusting
en de aankoop van studieboeken. Bij verlies van schip en goed werd eveneens een uitkering
verricht. Naast hun coöperatieve taak toonden de zeemanscolleges tevens zorg voor de scheepvaartbelangen in het algemeen. Zo drongen zij aan op verbetering van havens en waterwegen en
hebben zeemanscolleges meermalen tegen hoge scheepvaartrechten geprotesteerd. Door bemiddeling van de colleges kwamen soms zeevaartscholen tot stand. Ook verstrekten zij wel subsidies
aan bepaalde onderwijsinstellingen.397
Voor zover zij als kapitein voeren, werd de collegevlag door leden van de colleges op hun schip
gevoerd. De afmetingen van de vlaggen verschilden per college, meestal werden die nauwkeurig in de reglementen omschreven. Door deze vlag waren de schepen op zee altijd herkenbaar,
zelfs wanneer alle andere kentekenen door storm of andere oorzaken verloren waren gegaan.
Met stormweer, wanneer men elkaar niet dicht genoeg kon naderen om te praaien, konden de
schepen door het hijsen van de collegevlag elkaar de essentiële gegevens verstrekken die nodig
waren voor bijvoorbeeld een praairapport bij binnenkomst voor reders, assuradeuren en familie
der opvarenden.398
Het ‘Koninklijk College Zeemanshoop’ te Amsterdam is, evenals ‘De Buul’, zoals gemeld nog
steeds actief. ‘Zeemanshoop’ werd in 1822 opgericht door 18 kapiteins ter koopvaardij met het
doel voorzieningen te treffen voor zeelieden. ‘Dit collegie, bij voortduring bedacht op alles wat
het heil der zeevaart bevorderlijk, en den zeeman nuttig kan zijn’.399 Bij ziekte of ongeval volgde
een uitkering en bij vermissing werden de nabestaanden ondersteund. Naast deze activiteit als
onderlinge verzekering werd al spoedig in ruimere zin steun verleend om verbeteringen aan te
brengen in de zeevaart onder Nederlandse vlag. De doelstelling: ‘De bevordering van den bloei
der Nederlandsche zeevaart’ is in de loop van de jaren telkens aan de veranderende omstandigheden aangepast, maar in principe ongewijzigd gebleven. ‘Zeemanshoop’ telt circa 375 leden.
Als dat nodig is, worden uitkeringen verstrekt aan zeemansweduwen - of andere nabestaanden
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- die hiertoe een aanvraag hebben ingediend. Daarbij wordt door het bestuur van het college
doorgaans een onderzoek ingesteld naar de inkomenspositie van de aanvrager. Beschermvrouwe
van ‘Zeemanshoop’ is HKH Prinses Margriet, sinds de Tweede Wereldoorlog het petekind van de
Nederlandse koopvaardij.
Behalve het verstrekken van uitkeringen ontplooit ‘Zeemanshoop’ tegenwoordig ook andere activiteiten. Zo wordt elk jaar een prijs - een polshorloge met inscriptie - toegekend aan de schrijver
van de beste eindscriptie die op de middelbare en hogere zeevaartscholen in het land wordt ingeleverd. In het collegegebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal wordt elke tweede dinsdag van
de maand ’s ochtends sociëteit gehouden voor zeelieden en oud-zeelieden. Tijdens zo’n ochtend
worden koffie en een borrel geschonken. Het college beschikt verder over een bibliotheek, die
elke dinsdag, woensdag en donderdag van 09:00 tot 13:00 uur voor zeelieden en oud-zeelieden
is geopend. De bibliotheek beschikt over een grote hoeveelheid boeken, kranten en tijdschriften
van veelal maritieme aard. Ook de uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart van de afgelopen
honderd jaar worden bewaard en kunnen er worden geraadpleegd. De oorsprong van de collectie ligt in de door de leden in 1853 opgerichte Zeevaartkundige Leesinrichting van het college.
Voorts organiseert ‘Zeemanshoop’ regelmatig lezingen over maritieme onderwerpen.400 ‘Zeemanshoop’ heeft tegenwoordig dus vooral een sociale functie. Vanwege het grote aantal deelhebbers dat van Terschelling afkomstig was werd ‘Zeemanshoop’ in de jaren vijftig wel gekscherend
‘de Terschellinger Lloyd’ genoemd.401
In 1998 werd in ons land voor het laatst een zeemanscollege opgericht: ‘Hoop op bezeiling’ te
Enkhuizen. Als leden worden toegelaten kapiteins van zeegaande zeilschepen met een Nederlandse zeilbrief. Dit college is opgericht om de kwaliteit van de grote zeilvaart vanuit ons land te
bevorderen. Dat wordt in ‘Hoop op bezeiling’ gerealiseerd door het uitwisselen van ervaringen
en gegevens en door het verzamelen van kennis der zeilvaart op zee. Ook wil het college de grote
zeilvaart vanuit Nederland verder uitbouwen en het belang hiervan voor ons land als zeevarende
natie onderstrepen. Rekende men tijdens de oprichting op maximaal 25 leden, vijf jaar later
waren dat er al 42. De forse overschrijding van het aanvankelijk geraamde aantal leden geeft aan
dat de formule van ‘Hoop op bezeiling’ werkt. Jaarlijks organiseert het Enkhuizer college een
aantal bijeenkomsten die veelal worden gehouden in een nautische omgeving. Ook wordt elk
jaar een gezamenlijke excursie gemaakt, uiteraard eveneens met een nautisch onderwerp. Als leden worden toegelaten kapiteins met het diploma ‘Grote Zeilvaart’ plus de vereiste vaarbevoegdheid, zonder welk men het gezag op een groot, zeegaand zeilschip niet mag voeren. De meeste
leden van ‘Hoop op bezeiling’ zijn schipper op een zeegaand charter- of recreatieschip. In het
laatste geval is zeekapitein niet hun hoofdberoep. Elk lid van ‘Hoop op bezeiling’ krijgt, conform
aan de regel die andere colleges in het verleden hanteerden, een vlagnummer toegewezen. Door
die vlag te voeren kan men op afstand zien wie het gezag aan boord voert. ‘Hoop op bezeiling’
telt ook een aantal vrouwelijke kapiteins onder zijn leden.402
Overal in het land waar van oudsher zeelieden woonachtig waren, hebben schippersbuidels bestaan. In het waddengebied betrof dat plaatsen als Harlingen (‘Zeemans-Voorzorg’ 1851 - 1931, opgegaan in ‘Zeemanshoop’ te Amsterdam)403, Den Helder (‘De Goede Bedoeling’), Schiermonnikoog (‘De Herkenning’) en Ameland (‘Zeemanstroost’). In de provincie Groningen waren buidels
in de stad Groningen (‘De Groninger Eendracht’) in Sappemeer (‘De Vooruitgang’), Nieuwe-Pekela
400
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(‘Voorzorg’), Oude-Pekela (‘De Trouw’), Delfzijl (‘De Vereeniging’), Veendam (‘Tot Nut der Zeevaart)
en Gasselternijveen (‘Gasselternijveen’). De zeemanscolleges in de provincie Groningen, uitgezonderd ‘De Groninger Eendracht’ in ‘stad’, werden het in 1873 eens over een samenwerkingsverband: ‘Eendracht maakt macht’, dat in de jaren twintig van de vorige eeuw werd opgeheven.
Met de oprichting van de ‘Vereniging van Nederlandse Reders in de Kleine Handelsvaart’ in 1982
hield ‘De Groninger Eendracht’, die in feite ook een belangenvereniging van kapitein-eigenaren
was, ook op te bestaan. Elders in het land waren zeemanscolleges gevestigd in onder andere
Dordrecht (‘Tot Nut van Handel en Scheepvaart’), Vlissingen (‘Collegie Vlissingen’) en Rotterdam
(‘Tot Nut der Zeevaart’ 1819 - 1919).404
Ook elders in Europa waren schippersbuidels actief. In Groot-Brittannië, waar ze sea boxes werden genoemd, vinden we de oudste in Schotland. Het is die van Borrow Ist Owner: de ‘Bo’ness
United General Sea Box’, opgericht in 1637.405
Geconcludeerd kan worden dat ons land naast de vier ‘slapende’ buidels in Noord-Holland nog
drie zeemanscolleges of -buidels telt: ‘Zeemanshoop’ in Amsterdam, ‘Hoop op bezeiling’ te Enkhuizen en ‘De Buul’ op Oost-Terschelling. Daarvan is ‘De Buul’ de oudste en bovendien nog actief
op de wijze waarop ze dat traditioneel reeds eeuwenlang doet, al vervult het fonds tegenwoordig
alleen nog maar een symbolische functie. Maar het is niet uitsluitend uit traditie en folklore
dat ‘De Buul’ nog steeds bestaat en nog steeds actief is. Het bestuur van het fonds is zich er
terdege van bewust dat men een monument
beheert, een monument waarmee de van
Oost-Terschelling afkomstige zeeman wordt
geëerd.406
Volgens Jo Smit is ‘het monument De Buul’
‘sprekender dan alle gedenktekenen die men
in steen of metaal zou kunnen oprichten voor
die, vaak naamloze, Terschellinger zeeman,
die eeuwenlang de zeven zeeën heeft bevaren
en zich toch verbonden wist met het eigen
eilander volk, dat thuis op twee fronten de
strijd tegen zee en stormen streed’. Al is er
tegenwoordig geen dringende noodzaak voor
het bestaan van ‘De Buul’ meer aanwezig,
het zou onjuist zijn er geringschattend een
lichaam in te zien met enkel folkloristische
betekenis, aldus de op Terschelling geboren
Smit.407
Gerrit Knop, eveneens van Terschelling afkomstig, stelt dat de Terschellinger zeker geen
museum van zijn eiland wil maken. ‘Wat hij
wil, is de geestelijke structuur, waaruit eenmaal die oude kunstnijverheid, die zangerige
Jubileumboek ‘De Buul”
melodieën en de karaktereigenschappen op404
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bloeiden die den Schellinger maakten tot de onverschrokken zeevaarder, de plichtsgetrouwen
arbeider, den wetenschappelijken werker, ook in het nageslacht bewaard blijven, omdat die voorwaarde zijn voor nieuwen bloei en nieuwen vrucht’.408 Met deze visie voert Knop dus aan dat de
Terschellingers hun verleden, de artefacten daarvan en de geestelijke structuur waaruit dat alles
voortkomt koesteren opdat ze voor het nageslacht bewaard zullen blijven en zich zo opnieuw
manifesteren. Ook in die visie past het nog steeds manifest zijn van ‘De Buul’.
Uiteraard is ‘De Buul’ een monument, zoals Smit vindt, en deel van de ‘geestelijke structuur’
waar Knop op doelt. Het is een typisch Terschellinger verschijnsel, vergelijkbaar met andere traditionele elementen in de cultuur van het eiland, zoals de ‘sjouw’ in Hoorn, de ‘burebieren’ en
het ‘op ‘e riid’ gaan, alle stammend uit een oude cultuur die zich eeuwenlang tegen ongewenste
inmenging van buitenaf heeft moeten verdedigen: ‘iets sterks en blijvends’.409
‘De Buul’ vierde in 1987 het 400-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan verscheen een gedenkboek: De Buul. 400 Jaar Zeeverzekering op Terschelling. 1587 - 1987. Ook werd een tentoonstelling ingericht en gingen deelhebbers en bestuur gezamenlijk ‘op ‘e riid’. Het jubileum kreeg landelijk
alom de aandacht van de media.
Ooit was ‘De Buul’ op het eiland sociaal ‘vangnet’, ook in de Tweede Wereldoorlog. In die zin
was het voor degenen die er noodgedwongen een beroep op moesten doen van levensbelang. De
uitgekeerde bedragen doen nu misschien wat gedateerd aan, maar in de tijd dat het fonds voor
velen een laatste strohalm betekende kon er door een gedupeerde zeeman een nieuwe uitrusting
van worden gekocht en een weduwe er een winkeltje van beginnen. Tegenwoordig vormt ‘De
Buul’ vooral een belangrijke sociale schakel tussen de zeelieden en oud-zeelieden ‘om Oost’.
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