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Inleiding 

‘Voorts behoren toch eigenlijk de Waddeneilanden voor het begrip van elken Nederlander 

 bij elkaar, omdat hij ze op de lagere school in een soms druilerige cadans 

 tezamen leerde en onthield.’ 1 

 

Jaarlijks brengen meer dan één miljoen Nederlanders een bezoek aan de Waddeneilanden.2 Zij 

komen hier om even lekker uit te waaien, door middel van een korte of lange vakantie. 

Daarnaast bezoeken jaarlijks ook circa 200.000 buitenlandse gasten de Nederlandse eilanden.3 

Voor de meeste eilanders vormt het toerisme de grootste bron van inkomsten, tegenwoordig 

zelfs ook buiten het zomerseizoen. Voor verschillende natuurorganisaties vormen de toeristen 

juist een bedreiging, die zij via bestuurlijke weg binnen de perken wensen te houden. Hoe men 

het ook wendt of keert; de komst van de badgast aan het einde van de negentiende eeuw heeft 

een proces in gang gezet dat nog vele jaren zou duren, waardoor het toerisme tegenwoordig op 

de Waddeneilanden niet meer weg te denken is.   

  Toch wordt het toerisme op de eilanden vaak als een externe factor beschouwd, alsof 

deze geen deel uitmaakt van de geschiedenis en de cultuur van de Nederlandse 

Waddeneilanden. Ook wordt zij vaak als kwalijk gezien: zo verweet de publicatie Recreatie en 

natuurbehoud in het waddengebied van de ANWB uit 1974 de teloorgang van de authentieke 

Waddencultuur aan ‘de veelheid van toeristen’ en ‘een autonome groei van de recreatie, die 

kennelijk door de plaatselijke overheid wordt toegelaten’.4 Ook in de laatste decennia wordt 

het toerisme behandeld als een verschijnsel dat de eilanden als het ware getroffen heeft. Het 

Lancewad-programma, opgesteld om op internationale schaal informatie over landschap en 

cultureel erfgoed in een samenhangende context te plaatsen en te presenteren, benadrukt in 

haar publicatie over de perceptie van het Waddenzeegebied dat ‘special attention is focused – 

and not by accident once again ‘from outside’ (…) – on the cultural and landscape heritage of 

the Wadden Sea Region’.5 Maar is het toerisme niet juist vanuit de eilanden zelf ontstaan? 

Hebben de eilanden niet zelf ingespeeld op de vraag naar toerisme, door de vakantiegangers de 

                                                      
1
 Aldus burgemeester A.F. Kamp van Texel in 1937. Meindert Schroor, ‘Tussen geologie en geakunde’, in: 
Guus J. Borger, Philippus Breuker en Hylkje de Jong., Van Groningen tot Zeeland. Geschiedenis van het 
cultuurhistorisch onderzoek naar het kustlandschap (Hilversum 2010), 50. 
2
 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Toerisme en recreatie in cijfers 2011 (Den Haag en Heerlen 

2011), 29-30. 
3
 CBS, Toerisme en recreatie in cijfers 2011, 89. 

4
 ANWB Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond, Recreatie en natuurbehoud in het waddengebied 

([Den Haag] 1974), 37-39. 
5
 M. Vollmer, M. Guldberg, D. van Marrewijk e.a., LANCEWAD. Landscape and cultural heritage in the 

Wadden Sea region - project report (Wilhelmshaven 2001), 95. Accentuatie door auteur. 
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mogelijkheid hiertoe te bieden – en zodoende hun eigen identiteit vormgegeven?  

 Dit onderzoek betoogt dat het toerisme in al zijn vormen en maten al vanaf het eerste 

begin deel is gaan uitmaken van de cultuurhistorie en identiteit van de Waddeneilanden, en 

behandelt deels beschrijvend, doch ook verklarend hoe het toerisme op de Waddeneilanden 

tot stand is gekomen. De achterliggende vragen die dit onderzoek probeert te beantwoorden, 

zijn drieledig: ten eerste, hoe heeft de toeristische bestaans-, levens- en gebruikswijze op de 

Waddeneilanden zich historisch gevormd? Ten tweede, wat waren de gevolgen hiervan voor de 

eilander samenlevingen in sociaal-economisch en cultureel opzicht? En tot slot, wie hebben 

hier het grootste aandeel in gehad; de eilanders zelf of instanties van buitenaf? Bij de 

beantwoording van deze vragen zal vaak het begrip identiteit in acht genomen worden. 

Immers, onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen wees uit dat het aanneembaar is 

te veronderstellen dat het toerisme voor veel inwoners een onderdeel is geworden van de 

lokale identiteit.6 Met de komst van het toerisme ontstond er een bepaalde beeldvorming van 

de Waddeneilanden, die gevolgen heeft gehad voor de eilander identiteit. Naar deze 

identiteitsvorming onder de eilanders is echter nog weinig onderzoek verricht. De roep om 

kennis over de cultuurhistorie en identiteit van de Waddeneilanden is daarom groot; dit is niet 

alleen van waarde voor de eilanders zelf, maar ook voor beleidsmakers, onderzoeksinstituten 

en wetenschappers. De cultuurhistorie van de verschillende Waddeneilanden is echter erg 

gefragmenteerd en vaak ook onvolledig.7       

 Meerdere publicaties roepen op tot een gedegen documentatie van de geschiedenis van 

het toerisme op de Waddeneilanden en de gevolgen hiervan voor de samenleving op deze 

eilanden. Onderzoek naar recreatie in, op en rond de Waddenzee uit 2003 heeft uitgewezen dat 

er voornamelijk over de omvang en de ontwikkeling van het toerisme in en recreatief gebruik 

van het waddengebied slechts weinig gegevens bekend zijn, omdat er nauwelijks (periodiek) 

onderzoek is en/of wordt verricht. Van de informatie die beschikbaar is, zijn de meeste 

publicaties specifiek per eiland benaderd; zo zijn Texel en Terschelling de enige eilanden met 

een toeristenmonitor.8 Er is daarnaast geen goed overzicht van de aard van voorzieningen op 

de eilanden of de economische betekenis van deze toeristische voorzieningen, voor zowel de 

eilanden zelf als voor heel Nederland. Het rapport roept op tot een goede afstemming van 

lopende onderzoeken, kennisuitwisseling en een goede vergelijking tussen bestaande 

                                                      
6
 S.B. Eijssen, B. van der Werf en H.W.J. Boerwinkel, Toerisme op Terschelling. Een onderzoek naar 

identiteit en image onder de bewoners van Terschelling (Wageningen 1994), 76. 
7
 Jos Bazelmans, Geschiedenis, herinnering en beleving. Naar een cultuurhistorische en sociaal-

wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het waddengebied (Leeuwarden 2009), 3. 
8
 A.C. Linnartz, E. Tuunter en M.M. Veer, Recreatie in, op en rond de Waddenzee. Samenvatting (Den 

Haag 2003), 9. 
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onderzoeken. Laatstgenoemde wordt echter bemoeilijkt door het feit dat er vaak verschillende 

methoden en definities zijn gebruikt in de bestaande onderzoeksrapporten.9   

 Nog recenter is de kennisagenda van de Waddenacademie, die in 2008 in het leven is 

geroepen. De Waddenacademie heeft zichzelf in de integrale kennisagenda Kennis voor een 

duurzame toekomst van de wadden ten doel gesteld het trilaterale waddengebied tot het ‘best 

gemonitorde en best begrepen kustsysteem in de wereld’ te maken.10 Daar hoort niet alleen 

natuurkundig en biologisch onderzoek bij, maar ook cultuurhistorisch onderzoek naar 

bijvoorbeeld het erfgoed van de Wadden of de beeldvorming van het gebied. Bijzonder 

hoogleraar monumentenzorg Jos Bazelmans formuleerde hiervoor een cultuurhistorische en 

sociaalwetenschappelijke agenda en formuleert het als volgt: 

‘De toekomst van het waddengebied kan niet los worden gezien van drieduizend jaar 
intensieve, menselijke betrokkenheid en van de waarden die het hierdoor voor 
verschillende betrokken groepen vertegenwoordigt. (…) In de loop van de 20

ste 
eeuw 

veranderden de Wadden geleidelijk in een consumptielandschap waarin lokale 
landbouw en visserij werden gemarginaliseerd en een diensteneconomie ontstond 
waarin de interactie tussen lokale middenstand en grote massa’s toeristen centraal 
stond. (…) Deze ontwikkelingen voor de periode tussen 1850/1900 en 2008 zouden niet 
alleen beschreven moeten worden in getalmatige en institutionele termen, maar vooral 
ook in historisch-antropologische zin.’

11
  

 
Bazelmans benadrukt het belang van de (grootschalige) opkomst van het toerisme in de 20e 

eeuw vanwege het feit dat deze ontwikkelingen hebben geleid tot een herwaardering en 

herdefiniëring van het Waddenzeegebied als een natuur- en cultuurgebied. Ook de 

Waddeneilanden zijn gevormd door een historisch product van menselijke verbeelding en 

menselijk gedrag, en moeten daarom gezien worden als een cultuurlandschap.12 Dit sluit ook 

goed aan op de conclusie van historicus Otto Knottnerus, die in een deelstudie over de 

geschiedenis van het waddengebied concludeerde dat ‘een synthese, die ecologie, geschiedenis 

en erfgoed met elkaar in verband brengt, dringend nodig is. Buitenlandse onderzoekers 

noemen de in Nederland beschikbare kennis op dit vlak teleurstellend.’13   

 Juist in onze huidige tijd - een tijd waarin de Waddenzee zelfs recentelijk is opgenomen 

als Werelderfgoed14 – is het dus verstandig om de geschiedenis van de Waddeneilanden in een 

groter perspectief te plaatsen. Daarbij worden de Waddeneilanden als één geheel beschouwd: 

                                                      
9
 Linnartz, Recreatie in, op en rond de Waddenzee, 10. 

10
 Pavel Kabat e.a., Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. Integrale kennisagenda van de 

Waddenacademie (Leeuwarden 2009), 7. 
11
 Bazelmans, Geschiedenis, herinnering en beleving, 14. 

12
 Ibidem, 1. 

13
 Otto S. Knottnerus, Man always contrives to neglect the things that are nearest to him. Het ongekende 

verleden van een bekende regio: het waddengebied (Leeuwarden 2009), 44. 
14

 Arjen Schreuder, ‘Waddenzee uitgeroepen tot werelderfgoed’ NRC.nl archief, 26 juni 2009. 
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dit in tegenstelling tot vooroorlogse publicaties, die vaak een strikt onderscheid maakten 

tussen de verschillende eilanden of de verschillende provinciën waartoe zij behoorden.15 Een 

sociaal-geografische studie naar het eiland Ameland uit 1936 vermeldt bijvoorbeeld dat op de 

West- en Oost-Friese Waddeneilanden een gelijkvormigheid in zowel de bodem als in de 

bedrijven geconstateerd kon worden, maar dat Texel ‘in sociaal-geographische structuur 

zoodanig van de andere eilanden af [week], dat we beter doen dit eiland niet als een 

Waddeneiland te beschouwen.’16 Om in dit onderzoek de Waddeneilanden als een geheel te 

kunnen behandelen, is een veelheid aan historisch bronmateriaal samengevoegd tot één 

historisch verhaal over de ontwikkeling van het toerisme op de Nederlandse Waddeneilanden 

en de gevolgen hiervan. Daarmee sluit het aan bij de toenemende populariteit van de regionale 

geschiedenis, die sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw in opkomst is. En dat is niet 

verwonderlijk: ‘Regionale geschiedenis biedt bijzondere mogelijkheden voor zeer gedetailleerd, 

diepgravend onderzoek, waarbij verschillende facetten van een lokale samenleving betrokken 

kunnen worden’, aldus historicus Maarten Duijvendak.17     

 Het eerste hoofdstuk, dat uitvoerig ingaat op de eerste vormen van toerisme, is 

voornamelijk gebaseerd op VVV-gidsen uit dezelfde tijd (primaire bronnen) en samengestelde 

werken over de geschiedenis van de eilanden afzonderlijk (secundaire bronnen). Historische 

details en verhalen over de eilanden, haar VVV’s, de verschillende hotels, campings en andere 

bezienswaardigheden zijn er haast te veel om op te noemen. Er is door een groot aantal 

auteurs uitvoerig (archief)onderzoek gedaan naar de historie van het vreemdelingenverkeer op 

de eilanden, zij het vaak per eiland afzonderlijk. Vaak gaf het honderdjarig bestaan van een 

Vereniging ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer (VVV) aanleiding tot het schrijven 

van een boek. Jan Houter heeft met zijn publicatie 100 jaar gastvrij Vlieland de geschiedenis 

van de VVV te Vlieland heel nauwkeurig uiteengezet met behulp van het archiefmateriaal van 

de VVV Vlieland en de Harlinger Courant.18 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 

de VVV Terschelling werd het boek Een eeuw badgasten van Hendrik Hoekstra e.a. uitgegeven. 

Dit boekwerk, dat overigens naast tekst ook veel origineel beeldmateriaal bevat, geeft een zeer 

                                                      
15

 Dit onderscheid heeft zijn wortels in de langdurige strijd tussen het gewest Holland en de (Vrije) 
Friezen rond het jaar 1400. De eilanden stonden niet centraal in deze twisten, maar waren wel 
belangrijke gebieden vanwege de handelsroute naar de Oost, die vaak tussen Vlieland en Terschelling 
voer. Andere eilanden, zoals Ameland, hebben in deze periode altijd neutraliteit genoten - wat hen ook 
weer in een speciale positie ten opzichte van de andere eilanden bracht. 
16

 D.A. Brouwer, Ameland. Een sociaal-geografische studie (Amsterdam 1936), 2-5. 
17

 Maarten Duijvendak, Wijde horizon, scherpe blik. Regionale geschiedenis en Noord-Nederland. Over 
rurale problematiek, sociale wetenschap en geschiedschrijving (Groningen 2002), 8. 
18

 Jan Houter, 100 jaar gastvrij Vlieland (Harlingen 2006). 
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mooie weergave van de geschiedenis van het toerisme op Terschelling.19 Durk Reitsma deed 

iets soortgelijks in het kader van 100 jaar VVV Schiermonnikoog. Zijn boek Van bedstede tot 

appartement behandelt de geschiedenis van het toerisme op het kleine eiland vanaf het prille 

begin.20 Maar ook zonder jubileum zijn er uitgebreide werken verschenen. Hans Bakker scheef 

bijvoorbeeld een uitvoerig verslag over de geschiedenis van VVV Ameland van 1948 tot 2002, 

getiteld Ontstaan en groei van de recreatie op Ameland.21  

  In dit onderzoek ligt de focus op de Waddeneilanden als één regio. Om op dit niveau te 

kunnen blijven en niet in herhaling van de bestaande auteurs en hun werken te vervallen, is 

ervoor gekozen niet overal even uitvoerig op in te gaan. Voor de periode tot circa 1960, waar 

overigens vaak het meest van bekend is, worden nog gedetailleerde gegevens per eiland 

gebruikt. Er zijn voor deze periode een aantal belangrijke publicaties beschikbaar, zoals het 

onderzoeksrapport van de Provinciale Planologische Dienst (PPD) Friesland, getiteld 

Planologische aspecten van de recreatie op de Friese Waddeneilanden. Hierin staan tot in de 

kleinste details de kenmerken van het toerisme op vier eilanden beschreven voor de periode 

1947-1954. Enkele jaren later volgde het rapport van het Economisch Technologisch Instituut 

Friesland (ETIF), getiteld Enige economische aspecten van het bezoek van toeristen aan 

Friesland en zijn economische betekenis voor deze provincie. Deelrapport toegespitst op het 

toerisme naar de Friese Waddeneilanden. Deze publicatie gaat voornamelijk in op de 

economische aspecten van het Waddentoerisme. Het onderzoek naar de periode vanaf 1960 zal 

voornamelijk gegevens op regionale schaal bevatten en analyseren. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van cijfermateriaal uit (periodieke) rapporten van verschillende gemeentelijke of 

provinciale instituten en de statistische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 

het eerste deel van het tweede hoofdstuk worden de resultaten van deze analyse nader 

uiteengezet, en wordt de periode 1947 tot 1990 bestreken. De centrale vraag hierbij is, welke 

groei het toerisme op de eilanden heeft doorgemaakt en hoe deze is beïnvloed door zowel 

interne als externe factoren. Hoe groeide de vraag naar logiesaccommodaties op de 

Waddeneilanden, en hoe reageerden de eilandbewoners hier op? Wat bracht het toerisme voor 

economische voordelen met zich mee, in het kader van werkgelegenheid en inkomen? 

 In het derde hoofdstuk komen de culturele gevolgen van het toerisme aan bod. Hierbij 

wordt enerzijds gekeken naar de wijze waarop het toerisme de mentaliteit en identiteit van de 

eilanders beïnvloedde, en anderzijds hoe juist actoren van buitenaf het imago van de eilanden 

                                                      
19

 Hendrik Hoekstra et al., Een eeuw badgasten. Beeld van 100 jaar toerisme op Terschelling (Terschelling 
2009). 
20

 Durk Th. Reitsma, 100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999. Van bedstede tot appartement 

(Schiermonnikoog 1999). 
21

Hans Bakker, Ontstaan en groei van de recreatie op Ameland. VVV 1948-2002 (Nes 2003). 
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mogelijk gevormd hebben. Om op deze vraag een antwoord te kunnen vinden, is het van 

belang het begrip ‘identiteit’ nader te omschrijven. Want wat wordt onder een identiteit 

verstaan, en kun je spreken van de identiteit van een gebied? Hoogleraar economische 

geografie P.H. Pellenbarg stelde in 1991 dat ‘identiteit is wat je bent, [en] imago is wat je lijkt.’22 

Het eigene, ofwel je identiteit, maakt dat je verschillend bent van anderen, terwijl het 

tegenovergestelde – het begrip imago – eerder een ideaalbeeld van iets of iemand is, die vaak 

door iemand anders wordt opgelegd. Omdat hier weinig over gepubliceerd is en het lastig 

blijkt ‘de identiteit’ van de Waddeneilanden vast te stellen, is in dit hoofdstuk voornamelijk 

met krantenartikelen uit de Leeuwarder Courant gewerkt. Deze geven de gebeurtenissen vaak 

beknopt weer, maar verschaffen ons wel degelijk informatie over de eilander ideeën, normen 

en culturele waarden. De ideologische wrijving tussen de eilanden en het vasteland komt 

hieruit duidelijk naar voren. Aan de hand van een theoretisch kader over (culturele) identiteit 

wordt gekeken naar de beeldvorming over het eiland. De achterliggende vraag hierbij is: Is de 

eilander identiteit, zoals deze is gevormd door het toerisme, vooral een imagined community, 

of is het een cultureel streekproduct? Met andere woorden: hebben toeristen en andere 

instanties de eilander identiteit bepaald (en dus een bepaald imago aan het gebied toegekend), 

of ontstond dit toch vanuit de eilanders zelf?  

  

Het valt niet te ontkennen dat het opkomende toerisme, zeker in de decennia na de Tweede 

Wereldoorlog, een zeer groot en vaak negatief effect heeft gehad op de natuur van de Wadden. 

Er is in de loop der jaren uitvoerig onderzoek gedaan naar de relatie tussen toerisme en 

vegetatie, plantensoorten, broedvogels, zeedieren en dergelijke. Er zijn talloze mensen die zich 

dagelijks hebben ingezet voor het behoud van de natuur in het waddengebied. De focus op 

deze relatie wordt in dit onderzoek echter grotendeels achterwege gelaten. Zoals eerder 

vermeld, zijn er voor deze ecologische en biologische benadering genoeg onderzoeksresultaten 

voorhanden. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de geschiedenis ‘door de mens, voor de 

mens’, en zal zodoende voornamelijk sociale, economische en culturele aspecten van het 

toerisme op de Waddeneilanden behandelen. 

  

                                                      
22

 P.H. Pellenbarg, Identiteit, imago en economische ontwikkeling van regio’s (Groningen 1991), 2. 
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1. Het eerste toerisme, 1850-1940 

‘Voor een verblijf aan zee en voor het nemen van zeebaden verdient een eiland  

altijd de voorkeur boven een badplaats aan de kust gelegen.’ 23   

 

In dit hoofdstuk start het onderzoek bij het prille begin van het toerisme in het waddengebied, 

zowel in Duitsland als in Nederland. De Duitse Waddeneilanden waren de eerste in hun soort 

als het om baden ging: al voor het jaar 1800 werd daar het eerste Noordzeebad op Norderney 

gebouwd. De Duitsers waren overtuigd van het heilzame effect van Noordzeebaden, dat 

aansloot op het professionele advies van artsen en andere geneeskundigen. Pas een halve eeuw 

later zou het baden zijn intrede in het Nederlandse waddengebied doen, hoewel deze 

‘badinrigtingen’ niet zoveel populariteit genoten als de Duitse kuuroorden. Waarom kwam het 

Noordzeebaden zo langzaam op gang? En tot welke culturele omslag op de eilanden heeft dit 

uiteindelijk geleid? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, is vanaf paragraaf 1.3 

de ontstaansgeschiedenis van de verschillende Noordzeebaden op de Nederlandse 

Waddeneilanden in chronologische volgorde uiteengezet.  

 

1.1 De Duitse kuuroorden in de vroege negentiende eeuw 

 

Het eerste Duitse Noordzeebad werd in 1797 op het eiland Norderney geopend. Een predikant 

op het naburige eiland Juist ontdekte het nuttige en heilzame effect van zijn dagelijkse duik in 

het zeewater en adviseerde de Duitse deelstaat Nedersaksen om een badinrichting te bouwen 

aan de Duitse Noordzeekust. De keuze viel op het eiland Norderney vanwege haar gunstige 

ligging. De leiding over het project lag niet in handen van ambtenaren, maar van de 

Medicinrath von Hamel – een ‘hoogst verdienstelijken raad’ van geneesheren.24  Het baden in 

de Noordzee werd namelijk indertijd niet als een vorm van reizen of toerisme beschouwd, 

maar was veeleer een vorm van genezing bij zwakheid of ziekte. Logischerwijs hadden artsen 

en specialisten de leiding over de kuurbaden.      

 De Duitse Waddeneilanden, waaronder Borkum, Norderney en Sylt, groeiden vanaf de 

laat-achttiende eeuw uit tot goed bezochte kuuroorden. De Groningse predikant Maurits 

Amshoff vertelt in een gebundeld verslag uit 1852 in uitvoerige brieven over het Duitse 

kuurbad te Norderney. Hij ging daarheen ‘op raad van onzen Doctor, om eene hardnekkige, 

schrofuleuze ongesteldheid van ons zoontje (…) en eigen hoofdpijn en verzwakking van de 
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 S.N., ‘De Noordzee-bad-eilanden’ Het Noorden 1 (1904), 408. 
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zenuwen, uit overspanning ontstaan, zoo mogelijk, door het zeebad te genezen.’25 Het 

Noordzeebad Norderney was, zo blijkt uit het uitvoerige verslag van de predikant, de meest 

geschikte locatie hiervoor. In het zomerseizoen bezochten al circa 1500 gasten de badplaats, 

waarvan de meeste uit het Duitse achterland kwamen.26 Het zeebad telde in 1852 circa honderd 

tot tweehonderd badkoetsen. Het baden ging vaak als volgt: men liet zich bij vloed in een 

badkoets naar de branding rijden. Aldaar kleedde men zich uit en trok men een badkostuum 

aan, waarna een badknecht wat water over hoofd en hals goot. Daarna was het zaak zo snel 

mogelijk in het koude water te gaan en zichzelf helemaal onder te dompelen. De badknechten 

tilden hiervoor de badgasten op hun rug het water in. Het baden duurde slechts twee tot drie 

minuten en mocht slechts plaatsvinden wanneer men een goede gemoedstoestand had. Angst, 

verdriet of lichamelijke inspanning konden de heilzame werking van het bad juist tegengaan.27 

Eenmaal uit het water gekomen, was de bloedsomloop in het lichaam verbeterd en voelde men 

zich verkwikt. Een vakantie op een eiland voor ontspanning en hernieuwde krachten: Maurits 

Amshoff beschrijft het gevoel na het bad als een ‘geestelijke wedergeboorte bij indompeling’.28 

     

1.2 De introductie van het baden in Nederland 

 

Tot in de late negentiende eeuw was het reizen in of naar Nederland slechts voorbehouden aan 

enkelingen; men kon wel spreken van toeristen, maar nog niet van toerisme. Als men al vrije 

tijd had, verliet men vrijwel nooit de eigen omgeving; daar was gewoonweg geen geld voor.29 

Lange tijd werden de Nederlandse Waddeneilanden daarom nauwelijks bezocht door de 

inwoners van de vaste wal. ‘Men bezoekt Zwitserland, bestijgt de Alpen, stoomt over het 

Lucernermeer of Bodenzee, bezichtigt Napels, enz. maar verleent geene aandacht aan schoone 

oorden in het vaderland. Dat geschiedt uit onbekendheid met die oorden’, aldus de Gids voor 

Texel in het jaar 1899.30 Hoewel de eilanden, in het bijzonder Texel en Terschelling, in de 

zeventiende en achttiende eeuw belangrijke plaatsen langs de handelsroutes naar de Oost 

vormden, ging hun economische betekenis met de komst van het Noordhollandsch Kanaal in 

1824 verloren. Daarmee verdween ook geleidelijk de kennis die men over de eilanden bezat. 

Reisverslagen uit de negentiende eeuw beschouwen de eilanden als exotische plaatsen, als 
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waren zij geen onderdeel van Noord-Nederland.31 Men voelde indertijd niet de behoefte om af 

te reizen naar deze ‘woeste natuur’: pas later, onder meer door de enthousiaste beschrijvingen 

van de natuurvorser Jac. P. Thijsse, zouden de eilanden langzaam weer in populariteit stijgen 

bij de Nederlandse bevolking. Een andere belangrijke impuls voor het eilandbezoek was de 

opkomst van het Nederlandse kuurbad.      

 Halverwege de negentiende eeuw zette het gebruik van kuurbaden letterlijk voet aan 

wal in Nederland. Verschillende studies toonden aan dat zeewater, zoals dat was te vinden aan 

de Nederlandse Noordzeekust, een geneeskrachtige werking op het menselijk lichaam zou 

uitoefenen.32 ‘Waar geneeskunst heeft gefaald, en diepe wetenschap, blaast de adem Gods 

langs d’oceaan genezing en verkwikking aan’, aldus Amshoff.33 De algemene aanname was dat 

Moeder Natuur voor elke kwaal een speciaal, geneeskrachtig water bood.34 Zodoende werd het 

een gewoonte om in badkuipen gevuld met zeewater te liggen om het lichaam te reinigen van 

alle schadelijke gevolgen van de overdadige welvaart. Zo zou bijvoorbeeld het baden in 

zeewater en het drinken ervan zwaarlijvigheid kunnen tegengaan.35 De historicus J. M. Galjaard 

houdt als beginjaar van het Nederlandse Noordzeebad het jaar 1819 aan; dat was het jaar 

waarin Jacob Pronk in Scheveningen een aantal zinken badkuipen met geneeskrachtig 

zeewater neerzette.36 Het zeebad werd een succes, en in de daaropvolgende decennia verrezen 

er meer van deze badplaatsen langs de Noordzeekust. Scheveningen was indertijd een prijzig 

oord; in het Oranjehotel betaalde men in de jaren ’20 per nacht ongeveer zeven gulden.37 Op 

zoek naar frisse lucht en ontspanning trokken daarom eerst de welgestelden, maar later ook de 

gewone burgers, in hun vrije tijd richting de Noordzeestranden van ons land. Aanvankelijk 

waren badplaatsen als Scheveningen, Katwijk en Zandvoort zeer populair, maar aan het eind 

van diezelfde eeuw ontdekte men ook de badplaatsen in het uiterste noorden van ons land: de 

Waddeneilanden. In de rest van dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van vreemdelingen-

verkeer naar toerisme per eiland geschetst aan de hand van gegevens uit VVV-gidsen, 

rapporten en ander bronmateriaal.  

  Statistisch materiaal met betrekking tot toerisme, zoals dat tegenwoordig geproduceerd 

en bewaard wordt door het CBS, is voor de vooroorlogse periode moeilijk te vinden. Over het 
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aantal badgasten dat jaarlijks de eilanden bezocht is zeer weinig bekend, laat staan de 

gegevens voor de eilanden afzonderlijk. De VVV’s, vaak pas na 1900 opgericht, hielden niet 

altijd de aantallen bezoekers bij. Ook was er nog geen sprake van toeristenbelasting. De enige 

bronnen die ons informatie verschaffen over de omvang van het aantal bezoekers en de 

logiescapaciteit in de jaren ’20-’30, zijn een rapport van de Provinciale Planologische Dienst 

Friesland uit 1957 en een studie van de Rijksdienst voor het Nationale Plan uit 1947. Het 

cijfermateriaal hieruit is in grafiek A en B weergegeven. We zien hier dat van de Friese 

Waddeneilanden Ameland veruit de meeste bezoekers trok. Ook Schiermonnikoog kende een 

grote populariteit, en werd in de jaren ’30 nog net niet ingehaald door het aantal bezoekers op 

Terschelling. Van Vlieland zijn de minste cijfers bekend, maar het toerisme is in deze periode 

nauwelijks noemenswaardig. Omstreeks 1939 telden de Waddeneilanden circa 7100 bedden. 

Hiervan waren 1900 logiesgelegenheid met pension, 1100 kamers voor verhuur en 4100 

zomerhuizen en villa’s. De verdeling van de logiesgelegenheid over de eilanden was als volgt: 

Texel 24,4%, Vlieland 9,2%, Terschelling 15,5%, Ameland 38,2% en Schiermonnikoog 12,7%.38 

Uit ETIF-rapport uit 1962 kan daarbij nog opgemaakt worden dat het aantal zomerhuisjes op 

de Friese Waddeneilanden in 1940 op 555 lag, waarvan 50 op Vlieland, 65 op Terschelling, 350 

op Ameland en 90 op Schiermonnikoog.39 Ameland liep voor de oorlog dus duidelijk voorop 

wat betreft het aanbod voor toeristen en het aantal gasten dat hiervan gebruik maakte.  

 Over algemene demografische gegevens, zoals de samenstelling van de bevolking of het 

beroep van de inwoners van een gemeente, is gelukkig meer te zeggen. In de beroepentelling 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 1889 komt voor het eerst de badhouder als 

beroep voor. In dat jaar werden 836 beroepen in 35 beroepsklassen onderscheiden; personen 

werkzaam als badhouder of bij bad- en zweminrichtingen behoorden tot de categorie 

‘Kleeding en reiniging’.40 Hotel- en logementhouders en kelners/kelnerinnen werden ingedeeld 

bij de categorie ‘Verkeerswezen’. Ook hieruit komt naar voren dat het baden in deze tijd niet 

beschouwd werd als een vorm van vermaak, omdat het niet in de categorie ‘Vrije beroepen (tot 

de publieke vermakelijkheden behorende)’ ingedeeld werd. In 1899 werden de beroepen naar 

gemeente ingedeeld. De gemeente Texel telde op dat moment twee werkzame mannen en 
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twee vrouwen in de categorie ‘Reiniging’, en elf werkzame mannen en vier vrouwen in de 

categorie ‘Logement- en koffiehuishouderij’.41 In de beroepentelling van 1920 zijn de Wadden- 

en Zuiderzee-eilanden samengevoegd tot één categorie. We zien daar geen gegevens per eiland 

afzonderlijk, maar kunnen wel vaststellen dat er slechts één mannelijk persoon geregistreerd 

stond als bedrijfsleider van een bad- of zweminrichting. In het hotels of restaurants werkten 34 

mannen en 22 vrouwen; in pensions was het aantal 11 om 20.42     

  Er moet nog wel opgemerkt worden dat in de vroege jaren van de twintigste eeuw de 

werkzaamheid in de toeristenbranche vaak nog niet zichtbaar is in statistische gegevens. Bij de 

beroepstellingen in de negentiende eeuw werd al een kenmerkend probleem opgemerkt; men 

oefende vaak meerdere beroepen uit, maar kon slechts één hoofdberoep aangeven. Indien een 

vrouw des huizes bijvoorbeeld het grootste gedeelte van haar tijd als schoonmaakster 

besteedde, maar ook als naaister werkte, dan gaf zij vaak het meest eervolle beroep als 

hoofdberoep aan.43 De resultaten van de vooroorlogse beroepstellingen zijn daarom niet altijd 

even zuiver. Pas in 1947 zou het beroep van badhouder (toen inmiddels ‘badknecht’ genoemd) 

tot de categorie ‘Industrie-arbeiders’ gaan behoren.44 Dit is typerend voor het feit dat de 

badindustrie als sector pas na de oorlog een grote rol ging spelen, en er dus sprake was van een 

nieuwe industrie. Desondanks moet de badhouderij op de Waddeneilanden in de periode vóór 

de oorlog waarschijnlijk niet als een onmisbare of belangrijke bron van bestaan gezien worden. 

 

1.3 Oprichting, ondergang en heroprichting van het Noordzeebad Ameland  

 

Al omstreeks 1851 probeerde men het strand van Ameland rendabel te maken door er een 

badinrichting op te richten, om zodoende de welvaart van het eiland te bevorderen. Op 3 juni 

1853 verscheen in de Leeuwarder Courant een kleine advertentie, waarin aangekondigd werd 

dat op 15 juni van dat jaar de ‘zeebad-inrigting te Nes’ haar deuren voor badgasten zou 
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openstellen.45 Deze advertentie verscheen ieder jaar in de maand juni circa drie keer, en 

kondigde zes achtereenvolgende jaren de opening van het bad aan. Een klein boekwerkje, 

getiteld Zeebad-inrigting op Ameland: de wenschelijkheid, oorsprong en aanvankelijke 

daarstelling uit 1854, was naast de advertenties in de Leeuwarder Courant en andere kranten 

een belangrijke vorm van promotie voor het Noordzeebad Ameland. Verschillende artsen, 

waaronder een Scheveningse arts, bevolen het eiland Ameland ten zeerste aan als badplaats. 

De Leeuwarder Courant meldde bijvoorbeeld: ‘Warme en koude binnenbaden, Noordzeebaden, 

prachtige golfslag, zuivere zeelucht, waardoor nooit besmettelijke ziekten. Er is een 

Geneesheer in nabijheid gevestigd.’ 46 Toch mochten het werk van het Noordzeebad Ameland 

en de advertenties in de Leeuwarder Courant niet baten. Op 4 maart 1859 verscheen een 

oproep tot verkoop van het Zeebad.47 Zeebad Ameland werd uiteindelijk niet verkocht, 

waardoor er aan de vroege en eens zo hoopvolle start al snel een eind kwam. Het zou tot de 

zomer van 1885 duren voordat het Zeebad haar deuren weer kon openen.    

 Waardoor ging het Zeebad Ameland al zo snel weer ten onder? De gezonde werking 

van een Noordzeebad op allerlei kwalen had reeds zijn bevestiging gevonden, en de Duitse 

eilanden werden in deze periode druk bezocht. Het meest waarschijnlijk is dat Zeebad 

Ameland opgeheven werd omdat er door de slechte verbinding met de vaste wal te weinig 

(Nederlandse) gasten getrokken werden.48 Er zijn dan ook uit deze periode geen gegevens over 

het vreemdelingenverkeer als bijverdienste voor de lokale boeren te vinden. Pas na de 

verbetering van het verkeer en vervoer in Noord-Friesland, aan het begin van de twintigste 

eeuw, kwam het eiland opnieuw als ontspanningsoord in trek. Tot omstreeks 1900 zou echter 

de visserij voor de meeste inkomsten op het eiland zorgen.      

 De grote omslag kwam in de jaren ’30 van de vorige eeuw, toen een economische crisis 

de meeste Amelanders dwong ander of meer werk te zoeken. Uitbreiding van het boerenbedrijf 

was op Ameland nagenoeg onmogelijk. De begrensdheid van het gebied maakte dat men niet 

kon uitbreiden, of op de vaste wal een bedrijf kon overnemen. Daarom zochten veel 

Amelander boeren al snel andere middelen van bestaan, met als nieuwkomer de sector van het 

vreemdelingenverkeer.49 Toch nam deze niet snel een koppositie in: in 1930 was nog 33,6% 

(166) van de Amelander bevolking (totaal: 494) actief als landbouwer, gevolgd door 24,4% (120) 

zonder beroep. Kijken we naar het vreemdelingenbedrijf (dat overigens is ingedeeld bij de 

categorie ‘Winkeliers, ambachtslieden en pensionhouders’, dan blijkt dat destijds 15,8% (78) 
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van de bevolking in deze categorie werkzaam was.50 Wel is het zo dat beroepen in deze sector 

niet gecombineerd werden met een agrarisch bedrijf, zoals op vele andere eilanden vaak wel 

het geval was.51 Met de komst van de VVV zou het toerisme op Ameland spoedig snel groeien.

 De VVV te Nes, de grootste badplaats van Ameland en in de vroege twintigste eeuw 

aangeduid met ‘Noordzeebad Ameland’, gaf in 1931 haar eigen publicatie ter bevordering van 

het vreemdelingenverkeer uit. Deze brochure bestond voor het grootste gedeelte uit 

advertenties van (lokale) ondernemers, maar bevatte daarnaast ook informatie over het eiland 

en meer specifiek over de badplaats Nes. Nog steeds werd het eiland geprofileerd als een 

ontspanningsverblijf, waar men kon uitrusten en waar ‘hunne krachten wederom zullen 

worden gesterkt’.52 De zeebaden en dennenbossen  werden hierbij als belangrijkste natuur-

waarden aangeprezen. Schone luchten en het zilte water vormden samen de ideale combinatie 

voor een aangenaam verblijf op het eiland. De gids spreekt zelfs over een aankomst op ‘het 

land van belofte’. Naast de natuur en de zeebaden met hun witte stranden, houdt de gids ook 

rekening met de geïnteresseerde bezoeker: de belangrijkste culturele bezienswaardigheden van 

het eiland worden kort uitgelicht. Het gaat hier dan om de Rooms-Katholieke kerk te Nes, de 

commandeurshuisjes uit de 17e eeuw met de karakteristieke afrastering van walviskaken, de 

vuurtoren van het eiland en ‘op het strand de reeds zeer bekende internationale sportfeesten’ 

in de eerste helft van de maand augustus.53       

 In uitgaven als deze is het goed te zien welke ontwikkelingen zich tot die tijd hadden 

voorgedaan op het eiland. Naast de vele advertenties van onder andere pensions (acht stuks), 

hotels (vier stuks), particuliere vakantiehuisjes (vijf stuks) en verschillende winkels, 

kruideniers, slagerijen en viswinkels (vijftien stuks) werd er geadverteerd voor een 

stalhouderij, een aannemersbedrijf, een badpaviljoen en verschillende soorten vervoer.54 Het 

Leeuwarder Auto Bedrijf verzorgde geregelde diensten van Leeuwarden naar Holwerd en op 

Ameland.55 De auto-onderneming van J. Wagenaar verzorgde ritten op het eiland zelf, van Nes 

naar het strand van Duinoord en terug.56 Vracht en andere goederen werden van en naar het 

eiland gebracht door de Amelander veerdienst Nes-Ameland-Holwerd V.V., die met de M.S. 

‘Friesland’ dagelijkse diensten voer.57 Het personenvervoer werd in deze tijd al geëxploiteerd 

door Wagenborgs Passagiersdiensten N.V. uit Delfzijl en de ondernemers Olivier en Van der 
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Geest uit Nes.58 Opvallend is wel, dat ook niet-lokale ondernemers adverteerden in de VVV-

gids van Nes. Zo staat er bijvoorbeeld op pagina 6 een advertentie van de firma B.D. Leefsma 

uit Groningen, die de badgasten oproept tot het kopen van een pijp, om zodoende de 

‘vacantiegenoegens te verhoogen’.59 Advertenties als deze lijken erop te wijzen dat het 

toerisme, zeker naar de eilanden, een zaak was voor de gegoede burgers uit Noord-Nederland. 

 Niet alleen het soort toeristen, maar ook de kleinschaligheid van het toerisme op 

Ameland komt duidelijk naar voren in de VVV-uitgave van Nes. Bestellingen bij bakkers, 

kruideniers en slagers werden op verzoek aan huis bezorgd. De prijzen van de kamers worden 

als billijk aangeprezen; zo kostte een nacht in een hotel-pension van de coöperatieve 

verbruiksvereniging ‘Excelsior’ U.A. uit Leeuwarden slechts 2,25 tot 2,50 gulden per persoon.60 

De pensions en zomerhuisjes waren van geringe grootte – met gemiddeld zeven slaapplaatsen 

en twee tot drie kamers – maar waren meestal wel voorzien van elektrisch licht en stromend 

water. De logementen op Ameland werden in de advertenties als luxe aangeprezen.  

 Mede door de promotie van de VVV nam de toeristenstroom naar Ameland halverwege 

de jaren ’30 snel toe. De postboot bracht in 1936 gedurende de hele zomer dagelijks circa 100 

badgasten, waarvan het grootste gedeelte haar onderdak vond in de zomerhuisjes in de 

duinen, ‘die daar in de laatste tien jaren als paddenstoelen uit de grond verrezen’ waren.61 Nes, 

waar 29,4% van de bevolking werkzaam was in het vreemdelingenbedrijf, groeide uit tot een 

heuse badplaats waar in een jaar tijd honderden huizen gebouwd werden. Daarnaast werden er 

in 1935 191 vergunningen voor kampeerterreinen uitgegeven. In datzelfde jaar werd te Nes een 

bioscoop gebouwd.62 Niet alleen de winkels, maar ook de ambachtslieden profiteerden hiervan 

– immers, de werkgelegenheid in de bouw was met de grootschalige bouw van vakantiehuizen 

enorm toegenomen.           

 Toch moeten deze aantallen niet overschat worden. In Nes waren er in 1930 acht 

pension- of hotelhouders; in de andere plaatsen waren er slechts enkele individuen werkzaam 

in de toeristenbranche. Bovendien was het vreemdelingenbedrijf een seizoensbedrijf; enkel in 

de zomermaanden was er volop werk. In de winter was er in deze sector nauwelijks werk te 

vinden.63 Het gemiddelde inkomen van het eiland lag in de jaren ’30 ver beneden het 

Rijksgemiddelde, met als dieptepunt het gemiddelde inkomen van 1434 gulden in het jaar 
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1931/1932 tegenover het gemiddelde inkomen van 2253 gulden in heel Nederland.64 Dit had 

enigszins te maken met de algehele economische crisis, maar des te meer met de 

seizoensarbeid en de kleine bedrijven die zonder nevenverdiensten geen volledig bestaan 

konden leiden - vandaar ook door het grote aantal werklozen op Ameland.  

 

 

1.4 Klein maar succesvol: het Noordzeebad Schiermonnikoog  

 

Een aantal jaren na de sluiting van het Noordzeebad Ameland verscheen in de Leeuwarder 

Courant van 1869 het bericht dat er een nieuw Noordzeebad zou worden geopend, zij het dit 

keer op het naburige eiland Schiermonnikoog. De ondergang van Noordzeebad Ameland was 

volgens hen te wijten aan het ontbreken van goede communicatie met de vaste wal.65  

Schiermonnikoog had echter goede hoop bij de oprichting van haar Noordzeebad. De Duitse 

badplaatsen op Helgoland, Norderney en Borkum werden jaarlijks zo goed bezocht, dat men 

verwachtte een deel van deze badgasten naar Schiermonnikoog te kunnen trekken. Het bad 

werd in 1866 opgericht en genoot inderdaad een goed aantal bezoekers: het badhotel zat ieder 

zomerseizoen vol. Daarnaast waren er altijd logementen bij particulieren beschikbaar. De twee 

grootste voordelen voor het eiland waren de verbinding met de vaste wal, waarbij het 

postschip niet zo afhankelijk was van eb en vloed als op de route naar Ameland, en de prijzen 

van de baden, die in verhouding met Scheveningen en Zandvoort als ‘zeer billijk’ werden 

aangeprezen.66 Een overnachting in het Bad-Hôtel Schiermonnikoog kostte in 1891 3,50 gulden, 

de overtocht kostte per retour 3 gulden 25.67 Ook op dit eiland werd een Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer opgericht ter bevordering van het aantal badgasten – en zodoende ter 

verhoging van het gemiddelde inkomen op het eiland.     

 Het Noordzeebad Schiermonnikoog genoot vanaf in de jaren ’80 van de negentiende 

eeuw steeds meer bezoekers. Al in 1885 werden gedurende de zomer 1000 badgasten geteld.68 

In juni 1886 werd het paviljoen bij het Noordzeebad Schiermonnikoog vergroot met een 

veranda, vier nieuwe badkoetsen en twintig strandstoelen. Wanneer men een aandeel à 1,50 

gulden kocht, had men vrij entree tot dit paviljoen; reguliere bezoekers betaalden 2,50 gulden 

kurtage.69 Daarnaast werden in datzelfde jaar plannen gemaakt tot oprichting van een 
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badhotel. Dit bleek een slimme financiële zet, want het jaar daarop bezochten circa 800 

badgasten ’s zomers het eiland, waarvan er ruim 500 in het badhotel overnachtten en gebruik 

maakten van het badpaviljoen.70 Toch wilde de VVV meer bezoekers trekken, want de 

aantallen liepen aan het eind van de negentiende eeuw gestaag terug.    

 Een van de oudste propagandapublicaties voor het Noordzeebad Schiermonnikoog 

dateert uit het jaar 1891. Een klein, compact boekje beschrijft Schiermonnikoog in al haar 

facetten: de historie, het klimaat en – natuurlijk het belangrijkste aspect – de heilzame werking 

van het eiland op eenieder die aangewezen kan worden als ‘lijder’. De zuiverende zeelucht en 

het zeewater maakten van Schiermonnikoog een zeer geschikt kuuroord: volgens het boekje 

zelfs geschikter dan ‘de naburige eilanden (…) omdat er nergens moerassen, geen fabrieken 

zijn en de bevolking niet zoo als in de meeste zeedorpen van de visscherij, maar van de 

zeevaart leeft.’71 De propaganda-uitgave is specifiek gericht op zieken, op personen die 

probeerden rust en hernieuwde gezondheid te vinden. Verschillende keren wordt het eiland 

aangeprezen als een waar herstellingsoord, waar men behoed werd voor de gevaren van 

overspanning. Het bewijs hiervoor was te vinden in verschillende medische publicaties, die 

soms zelfs wereldwijd bekend waren. Zo wordt de Duitse arts Rudolf Virchow aangehaald, de 

grondlegger van de cellulaire pathologie, wiens waarnemingen leidden tot een handleiding 

voor het baden in koude zeebaden.72  Het boekje vond gretig aftrek bij de bezoekers. 

 Meer nog dan op Ameland lijkt het badwezen op Schiermonnikoog een zaak te zijn, 

waar alle eilanders baat bij hadden. Dit komt voort uit het vrijwel ontbreken van de landbouw 

op Schiermonnikoog; het grootste gedeelte van de bevolking verdiende in 1909 nog haar geld 

met de zeevaart en de nijverheid. Daarnaast was een zeer groot deel (424 van de 633 inwoners) 

werkloos.73 Toch stond niet iedereen welwillend tegenover de groeiende stroom toeristen die 

het eiland jaarlijks trok. Op 26 april 1913 verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden een 

ingezonden brief van een onbekende auteur, die meende dat de badgasten een negatieve 

ontwikkeling teweeg brachten. ‘De meeste geboren eilanders zullen het met mij eens zijn, dat 

het voor ons achteruitgang is. (…) Het vrije eilander idee gaat meer en meer verloren. Nog 

enige jaren, en we zullen, in ieder geval wat de baddrukte betreft, gelijk staan met Borkum’.74 

De natuur zou hier in de komende tien jaar enige verandering in brengen. In 1923, na een 

aantal succesvolle jaren voor het badhotel, bleek het gebouw niet bestand te zijn tegen de 

                                                      
70

 ‘Badplaats Schiermonnikoog’, Leeuwarder Courant, 16 december 1887, 2. 
71

 Krieger, Noordzeebad Schiermonnikoog, 20. 
72

 Ibidem, 25. 
73

 CBS, Uitkomsten der beroepstelling in het koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten 
december 1909 (’s Gravenhage 1912), 251-252. Via 
http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/imageview/BRT190901T/index.html 
74

 Reitsma, 100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999, 48. 

http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/imageview/BRT190901T/index.html


O v e r k o n t e r s ,  s e u m e r f e u g e l s  e n  f r a i m d  s c h y t  | 19 

 

  

krachtige golven van de zee. Hevige stormen sloegen het duin onder het hotel weg, waardoor 

deze uiteindelijk op 5 november instortte.75       

 Toch was deze situatie voor één man in het bijzonder een gunstige ontwikkeling. Sake 

van der Werff, een van de meest vooraanstaande ondernemers op Schiermonnikoog, was sinds 

1913 eigenaar van het enige hotel op Schiermonikoog. Hij bezat zodoende een monopolie op 

het toerisme op Schiermonnikoog, dat hij uitbreidde toen hij in de jaren dertig ook het 

plaatselijke vervoersbedrijf en twee nieuwe hotels opkocht. Van der Werff was een slim 

ondernemer, die de reclame voor ‘zijn’ eiland niet schuwde. Hij liet badgidsen drukken en 

adverteerde jaarlijks in zowel Nederlandse als Duitse kranten.76 In 1922 stuurde hij 

uitnodigingen aan zestien kranten en tijdschriften, waarbij hij de journalisten een gratis luxe 

verblijf in zijn hotel aanbood. Alle acht journalisten die kwamen, besteedden vervolgens 

ruimschoots aandacht aan het (tot dan toe vrij onbekende) Waddeneiland, wat het toerisme 

op het eiland alleen maar bevorderde.77 En het wierp zijn vruchten af: in 1911 kwamen er nog 

geen 3000 badgasten naar Schiermonnikoog, maar dit aantal steeg van 4500 in 1918, 7750 in 

1921, 10.000 in 1924 tot maar liefst 15.000 gasten in 1938.78 Dit succes zorgde er voor dat Sake 

van der Werff zijn gasten steeds op hoger niveau zocht. In 1936 zond hij zelfs een uitnodiging 

aan het Nederlandse koningshuis, en met succes: in 1938 bracht Zijne Koninklijke Hoogheid 

Prins Bernard maar liefst tweemaal een bezoek aan Schiermonnikoog, om te ontspannen en te 

jagen. Dit zorgde voor veel publiciteit voor het eiland en voor Van der Werff zelf.  

 Koninklijk bezoek of niet, het is duidelijk dat Schiermonnikoog niet enkel gasten uit 

het noorden van het land verwachtte. Waar in andere VVV-uitgaven vaak enkel adverteerders 

uit Leeuwarden of Groningen hun waren aanprezen, kende de Schiermonnikoogse propaganda 

ook adverteerders uit Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Apeldoorn. Deze advertenties 

propageerden het aanschaffen van sigaren, badkleding, chocolade en alcohol, of waren 

advertenties van andere hotels in het land – voor wie de smaak van het reizen te pakken had 

gekregen.79 Hoe goedkoop het eiland ook mocht zijn, het boekwerkje was duidelijk gericht op 

de rijkere klasse, en het zou ook op dit eiland tot na de oorlog duren voordat ook de 

arbeidersklasse het eiland zou bezoeken.   
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1.5 Kampeereiland Vlieland  

 

Het toerisme op Vlieland, al mocht dat indertijd natuurlijk nog niet zo heten, werd 

vormgegeven in het jaar 1895. In dat jaar werd een commissie opgericht die zich ten doel stelde 

het vreemdelingenbezoek op het eiland te bevorderen. De Harlinger Courant meldde hierover: 

‘De bedoelde Commissie nu stelt zich voor bij voldoende ondersteuning hier eene 

badinrichting tot stand te brengen op bescheiden schaal.’80 Dit hield in dat de commissie een 

houten badpaviljoen wilde bouwen op een rustig stuk duin, en dat zij een deel van het strand 

wilde pachten om de bezoekers de gelegenheid tot baden te kunnen geven. Deze instelling was 

gericht op ‘Vreemdelingen, die van de gelegenheid gebruik zouden willen maken om op ons 

eiland de frissche zeelucht te genieten of hunne gezondheid te herstellen’.81 Dat het eiland 

goed was voor de algemene gezondheid, bevestigde het jaarlijkse bezoek van tientallen 

kinderen van de Leeuwarder gezondheidskolonie.82 Vlieland als badplaats werd ook opgericht 

vanuit een medisch perspectief; het is dan ook geen toeval dat de arts van het eiland, de heer 

G. Swartsenberg, de leiding nam over het verschaffen van huisvesting aan de vreemdelingen.

 In september 1895 werd door onder andere de heer N.W. Duinker, nota bene een 

Texelaar, de Naamloze Vennootschap “Zeebad Vlieland” opgericht. Zij bouwden aan het eind 

van een lange zandweg een houten badpaviljoen met een muziekkapel. De gasten zouden 

kunnen overnachten in pensions of in het Badhotel, dat al sinds 1892 in het dorp stond. Toch 

kwamen er in de jaren na de oprichting van het zeebad nog niet veel gasten. De Harlinger 

Courant van 15 april 1903 meldde: ‘Het Bad op Vlieland is weer geopend. Gasten zijn er nog 

niet, maar dat is een gewoon verschijnsel bij de opening. Op hoop van zegen zijn we het 

nieuwe seizoen begonnen.’83 Om de gasten te kunnen trekken, bleek een goede overtocht naar 

het eiland noodzakelijk. In mei 1905 werd de stoomvaartdienst Vlieland-Harlingen geopend en 

kocht de heer F.H. Eijdman de stoomboot “Vlieland”. Deze stoomboot deed slechts twee uur 

over de overtocht, wat in deze periode een enorme verbetering was ten opzichte van de 

bestaande postschuit en de reguliere roeiboten, die bij slecht weer vaak niet eens uitvoeren.84 

 Dat het zeebad van groot economisch belang was voor de Vlielander bevolking, blijkt 

uit het feit dat het grootste deel van de aandeelhouders van het ‘Zeebad Vlieland’ van Vlieland 

zelf afkomstig was. Gedurende het bestaan van het Zeebad waren 247 aandeelhouders 
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Vlielanders, gevolgd door 110 Amsterdammers, 76 personen uit Harlingen, 57 uit Leeuwarden 

en nog een aantal uit verschillende delen van het land en zelfs uit Nederlands-Indië.85 Op 

zaterdag 9 december 1905 werd in navolging van de verbeterde stoomvaartverbinding de 

vereniging ‘Vlielands Belang’ opgericht. Alleen mannelijke inwoners van Vlieland konden lid 

worden van Vlielands Belang, tegen een contributie van 15 cent per maand.86 De vergaderingen 

van de vereniging werden druk bezocht: in de eerste jaren na de oprichting bezochten 

maandelijks tussen de 40 en 60 leden de vergadering, een groot aantal in vergelijking met het 

aantal pensions in die tijd. Blijkbaar gold het ‘Vlielands Belang’ wat betreft het 

vreemdelingenverkeer voor iedereen.        

 Om dit belang des te meer te stimuleren, werd rond 1908 de eerste uitgave ter promotie 

van het ‘Zeebad Vlieland’ uitgegeven. De omslag laat dan ook heel duidelijk zien dat Vlieland 

voor iedereen toegankelijk was: we zien een kaart van Nederland, met daarop alle grote steden 

aangegeven, met in rood de wegen die vanuit deze steden naar Harlingen en Vlieland leidden. 

Zelfs vanuit Antwerpen, Vlissingen en Zutphen wordt de route naar Vlieland duidelijk 

uitgetekend. Op de binnenkant van de omslag wordt gelijk een lijst van pensionhouders 

vermeld: dit waren er indertijd achttien, waaronder Badhôtel Meijer. Daarnaast werden tevens 

de eigenaren of beheerders van de vuurtoren, de eendenkooien het posthuis vermeld.87   

  Het toerisme was op Vlieland in deze tijd nog maar net op gang gekomen, wat volgens 

de brochure ‘slechts eene aanbeveling kan zijn’.88 Daarbij was Vlieland volgens de brochure 

vele malen goedkoper dan de andere eilanden, waar ‘de inwoners elkaar de loef trachten af te 

steken in het exploiteren van de beurzen der vreemdelingen’.89 De tarieven van het 

badpaviljoen en de overtocht met de postboot ‘Minister Kraus’, vermeld achter in de brochure, 

geven dit goed weer. Het gebruik van een badstoel kostte op Vlieland slechts 10 guldencent, 

het nemen van een bad een kwartje. Voor een overtocht tussen Harlingen en Vlieland betaalde 

men indertijd voor een retour slechts 1,50 gulden; in de tweede kajuit was dit zelfs maar 1 

gulden. Kinderen konden voor half geld mee.90 Het badpaviljoen, gebouwd en beheerd door de 

N.V. ‘Zeebad-Vlieland’, stelde badkoetsen en strandstoelen beschikbaar voor de badgasten.91 

Ook hier was de omvang slechts gering: een badmeester verrichtte de dienst aan het strand, 

terwijl er in het paviljoen één vrouwelijke bediende aanwezig was.92 In 1920 gaven zowel de 
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VVV als de vereniging ‘Vlielands Belang’ opnieuw een uitgave getiteld ‘Vlieland’ uit; helaas zijn 

er, geheel tegen de verwachting in, geen grote verschillen tussen deze beide uitgaven te 

ontdekken. Beide probeerden opnieuw gasten aan te trekken door de natuur en de rust van het 

eiland te benadrukken.          

 In 1935 schreef F.C. Rab een wat praktischer gids: het Adresboek en gids voor de 

gemeente Vlieland, uitgegeven ten dienste van het vreemdelingenverkeer.93 Deze bevatte een lijst 

met pensions en benadrukte voor het eerst dat de eilanders de gasten graag wilden ontvangen 

in het zomerseizoen. Omdat op Vlieland landbouw en veeteelt niet voorkwamen – de bodem 

van vrijwel het hele eiland bestond uit onvruchtbaar zand – was bijna tweederde van de 

bevolking werkloos.94 Daarom was het opkomende vreemdelingenverkeer een uitkomst voor 

de uitzichtloze economie van het eiland, en werd er gretig op ingespeeld. Het boekje ‘Op en 

rond Vlieland’, in 1936 uitgegeven door de VVV, meldde:   

  ‘Meer en meer legt een groot deel van de bevolking zich toe op het  

  Vreemdelingenverkeer, het pensionbedrijf en het verhuren van zomerhuizen of kamers,  

  met of zonder pension. Van jaar tot jaar neemt het bezoek van vreemdelingen toe, die  

  voor korter of langer tijd verstrooiing en ontspanning zoeken op het schoone  

  Waddeneiland.’
95

 

Daar was in de jaren ’30 ook alle gelegenheid toe. Op het erfpachtterrein van de N.V. Zeebad-

Vlieland stonden indertijd 45 gemeubileerde zomerwoningen voor verhuur, en men kon er in 

overleg met de directie ook zelf een zomerwoning (laten) bouwen.96 Daarnaast werd het 

kamperen aangeprezen, iets dat op de andere eilanden vrijwel niet voorkwam.   

 En Nederlanders blijven Nederlanders: het kamperen werd op Vlieland zeer populair, 

omdat het goedkoop (en soms zelfs gratis) was en zowel buiten als bij de eilandbewoners 

thuis, ‘in schuren en loodsen’, was toegestaan.97. Vanaf 1926 kostte een kampeervergunning 

twee gulden per tent. In het eerste jaar leverde dit de boswachterij Vlieland 64 gulden op, 

waaruit geconcludeerd kan worden dat er in dat jaar zeker 32 tenten op het eiland hebben 

gestaan.98 Het aantal tenten op het eiland bleef groeien: in 1929 werden vijftien 

kampeervergunningen uitgegeven, in 1936 al 95 en in 1937 maar liefst 155. Dit betekende dat er 

in het zomerseizoen circa twintig tot dertig tenten per week op het eiland opgezet werden.99
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 Hoewel het goedkope kamperen en baden een belangrijk kenmerk van Vlieland werd, 

groeide het aantal gasten nauwelijks. Wel kwamen er steeds meer pensions bij, en vrijwel alle 

eilandbewoners met een schuur of andere extra ruimte wilde deze in het seizoen graag aan 

gasten verhuren. Rond 1931 kwamen de eerste particuliere vakantiehuisjes op Vlieland, maar 

deze waren nog op twee handen te tellen. Zoals in grafiek B te zien is, had Vlieland in 1939 het 

minste aantal slaapplaatsen. Het lijkt er dan ook op dat de wil om zich over te geven aan het 

toerisme er wel was onder de Vlielander bevolking, maar dat de Nederlandse vakantieganger 

destijds nog niet over de mogelijkheden beschikte om het eiland te verkennen. Het vervoer 

naar het eiland was een heikel punt. Daarbij komt ook het feit dat Vlieland zich richtte op de 

lagere sociale klasse, die vaak nog geen geld of vrije dagen tot zijn beschikking had om het 

eiland te bezoeken. Wederom zou het tot na de Tweede Wereldoorlog duren voordat het 

toerisme op het eiland tot bloei zou komen.  

 

1.6 Van boer naar badmeester: de toeristische omslag op Terschelling 

 

Terschelling is een van de laatste eilanden waarop het toerisme, zij het nog in primitieve vorm, 

een start maakte. Het eiland kende al wel veel faciliteiten, maar deze ontstonden niet door de 

komst van gasten zoals op de andere eilanden.100 Voor het toerisme was voornamelijk de 

stoombootverbinding met de vaste wal van groot belang. In 1869 stuurde het Terschellinger 

gemeentebestuur een boze brief aan de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland101, 

omdat zij ontevreden was over het feit dat het eiland zo slecht bereikbaar was. ‘Dit vervoer is 

zonder overdrijven zeker een halve eeuw ten achteren’, zo schreven zij. In de jaren ’80 van de 

negentiende eeuw werd daarom de ‘Stoomboot Reederij Terschelling’ opgericht, die in 1906 

overgenomen werd door de ‘Maatschappij Alkmaar-Packet’. Vanaf 1907 voer onder die vlag de 

raderboot Minister Kraus een lijndienst tussen Terschelling en Harlingen. Een tweedeklas 

kaartje kostte in deze tijd nog slechts 1,25 gulden, maar met een capaciteit van 385 personen 

werd het schip een goede bron van inkomsten.102 Het is dan ook pas in deze jaren dat het 

toerisme op Terschelling pas echt goed op gang kwam.     

 Het werd de Terschellingers al snel duidelijk dat het toerisme een belangrijke bron van 

inkomsten zou genereren voor de eilandbewoners. Zo schrijft Wouter van Dieren in de VVV-

gids uit 1934, getiteld Lof van Schellingerland, dat ‘bij de heersende malaise in de scheepvaart, 
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visserij en landbouw […] het vreemdelingenbezoek voor het eiland een onmisbare nieuwe bron 

van inkomsten [is] geworden.’103 In 1913 werd een Vereniging voor Vreemdelingenverkeer met 

de naam ‘Terschelling Vooruit’ opgericht. Deze vereniging bouwde in 1926 het eerste 

badpaviljoen van het eiland, bij Paal 8. Aike Cupido reed sinds 1922 met zijn Autodienst Cupido 

de mensen van en naar Hoorn en West-Terschelling.104 In 1935 stonden er een zevental huisjes 

rond het paviljoen. Ook was het heel gebruikelijk om een tentenkamp in de duinen op te slaan. 

Hendrik Starrenburg was indertijd de strandwacht bij Paal 8, en moest erop toezien dat 

iedereen veilig van het baden terugkeerde. Opmerkelijk genoeg kon Hendrik zelf niet 

zwemmen; er schijnt echter niemand onder zijn toezicht te zijn verdronken.   

 Was Terschelling nu wel of geen Noordzeebad? In 1923 ontwikkelde de heer J. Mulder 

uit Amsterdam plannen om van Terschelling een elitebadplaats te maken, naar voorbeeld van 

de kuuroordcultuur op de Duitse Waddeneilanden. Zijn plannen vereisten een investering van 

200.000 gulden, waardoor het kuurbad er in die tijd nooit is gekomen.105 Pas in de jaren ’30 

moderniseerde het badpaviljoen van Terschelling gestaag: er kwamen badkoetsen, 

voorzieningen voor fietsers, een speeltuin voor de kinderen en een uitbreiding van het terras, 

met windschermen om de straffe zeewind tegen te gaan, opdat men rustig van zijn of haar 

versnapering kon genieten. In 1937 werd begonnen met de bouw van een tweede badpaviljoen. 

Het oude badpaviljoen kreeg de naam ‘Noordzeebad’.     

 Dat het toerisme op Terschelling later op gang kwam dan op de andere Friese eilanden, 

is te zien aan het aantal publicaties van de VVV: slechts drie vooroorlogse uitgaven zijn 

bekend, de oudste uit circa 1910, de anderen uit 1921 en 1928. De uitgave uit 1921 had een 

bijgevoegde lijst van hotels en pensions, al was deze (gezien de omvang van het eiland) niet erg 

lang: slechts drie hotels en negen pensions werden vermeld. Toch bevatte de brochure een 

groot aantal advertenties, voornamelijk van het eiland zelf, maar ook uit Leeuwarden, 

Amsterdam en Den Haag.106 In de jaren ’20 veranderde het toeristische karakter van het eiland 

zienderogen. Het dagtoerisme veranderde langzaam in korte vakanties, die voornamelijk in 

pensions op het eiland plaatsvonden. De laatste publicatie van de VVV, de Gids voor het eiland 

Terschelling uit 1928, heeft een heel ander karakter dan de voorgaande twee. In tegenstelling 

tot deze laatstgenoemden had de gids uit 1928 een uitvoerige introductie over het baden, en 

staat de advertentie van de badinrichting ‘De Vooruitgang’ twee maal afgedrukt. De 
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pensionlijst was aanzienlijk uitgebreid: het eiland telde inmiddels vier hotels en 49 pensions.107 

 Het Rapport betreffende het vreemdelingenverkeer op Terschelling van het ETIF uit 1949 

vermeldde bovendien dat ´het nog niet zo lang geleden [is], dat aan het vreemdelingenverkeer 

en de mogelijkheden ter bevordering daarvan uitsluitend door enkele actieve hotelhouders of 

andere direct belanghebbenden aandacht werd besteed.’108 De Terschellingers wisten ook niet 

zo goed hoe ze met de nieuwe stroom toeristen moesten omgaan. Enerzijds was er onder de 

eilanders niet de wil om het eiland aantrekkelijk te maken voor vreemdelingen en deze te 

ontvangen; anderzijds was de propaganda voor het eiland in deze periode niet 

noemenswaardig vergeleken bij de andere eilanden. Zelfs de VVV Terschelling was niet zo 

populair als de VVV’s op de overige eilanden. De VVV probeerde het toerisme wel te 

stimuleren onder de bevolking, maar bij bijeenkomsten kwamen slechts een twintigtal 

personen opdagen. Terschelling Vooruit stuurde daarop brieven rond naar alle inwoners, om 

te benadrukken hoezeer het toerisme ‘ten bate van iedereen op het eiland’ zou zijn.109 Pas na 

de Tweede Wereldoorlog echter zou de Terschellinger bevolking het nut of misschien zelfs de 

noodzaak van het toerisme op Terschelling pas erkennen.   

 

1.7 Meer schapen dan gasten: toerisme op Texel   

 

Op Texel kwam het gezondheidstoerisme, zoals zich dat ontwikkelde op de overige eilanden, 

wat laat op gang, maar het eiland was reeds met bezoeken van reizigers bekend. Dit komt 

waarschijnlijk doordat Texel van alle Waddeneilanden het dichtst bij het vasteland en bij de 

grotere steden in de Randstad lag, waardoor de reistijd in vergelijking met de andere eilanden 

aanzienlijk korter was. Reisverslagen uit de achttiende en negentiende eeuw vermeldden van 

de Texelaars dat zij ‘eene algemene gulhartigheid en gastvryheid [betoonen]; dog buiten dit 

heerscht er onder hen al meede, eene soort van minagting, of agterhoudendheid, voor een 

ieder, die maar de schaduwe heeft van een Vreemdeling te zyn.’110 Hoezeer gastvrij de Texelaars 

ook waren, zij werden vaak als winstbelust getypeerd. De argwanendheid van de eilanders wijt 

de auteur van een van deze verslagen, Pieter van Cuyk, aan het eeuwenlange geïsoleerde 

bestaan; immers, sinds de doorbraak van het Marsdiep hadden de eilanders slechts belang bij 

de ‘overkonters’ als het ging om handel. Voor de mensen van de vaste wal hadden zij een 
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bijzondere benaming: ‘De Eilanders vereeren deze lieden met den naam poep; met welken 

naam zy de vreemdelingen in het gemeen doopen, door dezelve een Zeeuwschen, Gelderschen 

of Haagschen poep te noemen.’111 In de loop van de negentiende eeuw veranderde het beeld 

van de Texelaars in positieve zin. Frederik Allan, die in deze eeuw cultuurschetsen van alle 

eilanden schreef, noemde de eilanders gastvrij, vriendelijk en voorkomend tegenover 

vreemdelingen. Juist het veelvuldige contact met vreemdelingen had volgens Allan tot deze 

beschaafdheid geleid.112          

 Dit vroege contact met het Hollandse vasteland leidde er ook toe dat Texel niet zozeer 

als de andere Waddeneilanden het Duitse karakter van een kuuroord overnam. Het eiland 

kende wel, net als alle anderen, aan het eind van de negentiende eeuw een Vereniging voor 

Vreemdelingenverkeer, die met een aantal reisgidsen in de vooroorlogse periode de 

Nederlandse toerist naar zich toe probeerde te trekken. De eerste publicatie dateert uit 1898 en 

werd uitgegeven om de Nederlander bekend te laten worden met het schone eiland in het 

noorden. Hierin werd vooral ingegaan op de cultuurhistorie van het eiland: een voor een 

werden de verschillende dorpen op Texel behandeld, met hun geschiedenis, hun 

karakteristieke bouwwerken en hun speciale flora en fauna.113 De uitgave uit 1908 bevatte zelfs 

een uitgebreide kroniek van het eiland, die meer pagina’s besloeg dan de advertenties van 

hotels en pensions.114 Omdat Texel de grootste was van alle eilanden en als enige een echt 

polderlandschap kende, lag de nadruk meer op de landbouwcultuur dan op het toerisme. De 

gids vermeldt ook: ‘De schapenfokkerij is de voornaamste bron van bestaan op ons eiland.’115 

Ook uit de beroepentelling van 1909 bleek dat de landbouw en veehouderij nog altijd de 

belangrijkste vorm van bestaan op het eiland vormden: maar liefst 1067 van de 2458 personen 

met een beroep waren in deze sector werkzaam, tegenover 288 ‘overige beroepen’ – waar 

overigens niet van gezegd kan worden dat zij allemaal in het toerisme werkzaam waren.116 Uit 

de advertenties van de twee Gidsen voor Texel blijkt ook dat er weinig advertenties van niet-

lokale afkomst waren, een enkele advertentie voor handelaren uit Den Helder uitgezonderd. 

Wanneer men bedenkt dat Amsterdamse ondernemingen wèl adverteerden in de VVV-

uitgaven van bijvoorbeeld Schiermonnikoog, zegt dit genoeg over de omvang van het 

vreemdelingenverkeer op Texel en het economisch belang hiervan in deze periode. 

 Ondanks het gebrek aan een economisch vruchtbare toeristenindustrie ontstonden er 
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op het eiland langzaam maar zeker wel steeds meer voorzieningen voor gasten. De korte 

overtocht van slechts een half uur en het relatief goedkope tarief trokken door het jaar heen 

wel enkele gasten, zij het voor één dag. Het plaatsje De Koog werd het centrum van dit nieuwe 

toerisme: hier werd in 1912 het Noordzeebad De Koog opgericht, inclusief badpaviljoen. Ook 

stonden hier omstreeks 1938 elf pensions, 23 vakantiehuizen en zeven kampschuren.117 In de 

uitgave van het Noordzeebad De Koog uit 1938 zijn veel advertenties uit alle sectoren (van 

handel tot kleinbedrijf) opgenomen, maar alle bedrijven die adverteerden waren Texels.118 De 

toeristenindustrie bloeide langzaam op, maar desalniettemin gold ook voor Texel dat het 

grootschalige toerisme pas na 1945 op gang zou komen.  

 

Conclusie 

 

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw komt de badcultuur langzaam op gang in de 

noordelijke delen van ons land. De elite, die de Noordzeebaden voornamelijk bezocht om hun 

heilzame werking, zorgde indirect voor een (culturele) herwaardering van de esthetische 

waarde van het gebied. Voorheen werd het noorden als een arme, perifere regio beschouwd, 

maar in de eerste helft van de twintigste eeuw kwam hier een omslag in. Het gebied werd vanaf 

dat moment gekenmerkt door rust, zuiverheid, gezondheid en authenticiteit. De beeldvorming 

van de verschillende eilanden geschiedde via verschillende VVV-gidsen, uitgegeven namens de 

lokale bevolking, die de eilanden prezen om hun heilzame werking, het simpele bestaan van de 

eilandbewoners en de goedkope prijzen. Deze karakterschets zorgde langzaam maar zeker 

voor meer badgasten en zodoende voor meer welvaart op de eilanden, waardoor enkele 

inwoners hun bestaanswijze in het toerisme vonden. Doordat het vreemdelingenverkeer 

seizoensgebonden was en de middenklasse nog niet deelnam aan deze vakantiecultuur, kan 

het toerisme in deze periode nog niet als economisch belangrijk worden aangeduid. De 

hoeksteen voor het massatoerisme van na de oorlog werd echter in deze periode gelegd. 

 Op de vraag, wie er verantwoordelijk was voor het ontstaan van het toerisme op de 

Waddeneilanden, is op dit moment nog geen definitief antwoord te geven. Op verschillende 

eilanden zijn vooral externe factoren van belang geweest, zoals de invloed van de Duitse 

badcultuur. Daarnaast zijn het vaak particulieren geweest die de Noorzeebaden oprichtten of 

overnamen, zoals Van der Werff op Schiermonnikoog of een Texelaar op Vlieland. Toch is er 

ook een duidelijke invloed vanuit de eilandbewoners zelf zichtbaar. Men richtte op vrijwel alle 
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eilanden een eigen vereniging voor vreemdelingenverkeer op, om ook de plaatselijke 

pensionhouder of kamerverhuurder een stem te geven en zodoende het vreemdelingenverkeer 

te bevorderen. Veel eilandbewoners stelden hun huizen of schuren beschikbaar voor 

overnachting; weinigen probeerden in deze tijd het toerisme tegen te houden. Sterker nog: de 

badgast werd vaak met open armen ontvangen, ook door de oorspronkelijke eilandbewoners. 

Daarom kan gesteld worden dat de wortels voor het toerisme als onderdeel van de 

eilandcultuur al in het eind van de negentiende eeuw liggen, en dat deze al meer dan een eeuw 

onderdeel zijn van de cultuurhistorie van de Nederlandse Waddeneilanden. 

 

Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het eilandtoerisme plotseling een halt 

toegeroepen. De bezetter verbood in 1941 alle tentovernachtingen119 en verklaarde grote delen 

van de eilanden tot Sperrgebiet. De eilanden maakten vanaf 1942 deel uit van de Atlantikwall, 

een door de nazi’s opgericht verdedigingswerk langs de gehele Nederlandse kustlinie, 

bestaande uit bunkers, mijnenvelden, kanonnen en luchtafweerposten.120 Dit zorgde voor een 

unieke positie binnen het bezette Nederland: de Waddeneilanden waren vijf jaar lang volledig 

geïsoleerde gemeenschappen. De oorlog had verwoestende gevolgen voor de voorzieningen op 

de eilanden. Vanwege de aanleg van de bunkers werden veel zomerhuisjes gesloopt. Voor de 

Tweede Wereldoorlog telden de Friese Waddeneilanden samen circa 6800 slaapplaatsen, 

waarvan het grootste gedeelte (61%) bestond uit zomerhuisjes.121 In de oorlog sneuvelden veel 

van deze zomerhuisjes door brand of bombardementen. Op Ameland werd 90% van de 

zomerhuizen afgebroken of verwoest, op Terschelling 33% en op Texel 20%. De 

logiesgelegenheid op Vlieland en Schiermonnikoog bleef grotendeels gespaard.122  

 Voor alle eilanden gold dat het toerisme op de Waddeneilanden pas na de oorlog echt 

goed op gang zou komen, tot het een punt bereikte waarop er jaarlijks meer dan één miljoen 

bezoekers naar de eilanden trekken. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 

vraag, wie in deze ontwikkelingen een belangrijke rol hebben gespeeld. Waren het vooral de 

toeristen, die met hun massale toestroom een stempel op het beleid drukten, of hebben de 

eilandbewoners hier zelf ook een aandeel in gehad? En welke (sociaal-)economische gevolgen 

had de komst van al deze nieuwe gasten? 
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2. De opkomst van het massatoerisme, 1947 -1990 

‘Vreemdelingenverkeer is tweezijdig: er is een ontvangende en een bezoekende partij.  

De eerste levert goederen en diensten, de tweede besteedt doorgaans geld.’ 123 

 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel voor de Nederlandse vakantieganger. De 

vrijheid werd in vele vormen herwonnen: zo ook de vrijheid om toch zeker één keer per jaar op 

vakantie te gaan. De moderne mens hoorde in deze periode ’s zomers op het strand thuis. Vaak 

ging men op vakantie om de ‘gewone wereld’ achter zich te laten en om meer tijd door te 

brengen met het gezin.124 De vakantie was bovendien een sociale verworvenheid: in 1946 

hadden veel werknemers al recht op twaalf dagen vakantie per jaar, de bouwvakkers en 

landarbeiders uitgezonderd (zes dagen). Ruim tien jaar later was het aantal vakantiedagen al 

gestegen naar vijftien, waarvan er zeven zonder onderbreking mochten worden opgenomen.125 

Pas na de tweede wereldoorlog, in de loop van de jaren vijftig, kregen de meeste werknemers 

in hun CAO de bepaling dat ze recht hadden op twee weken (betaalde) vakantie. Daarnaast 

kwam in deze periode de vakantietoeslag in beeld. Aan het eind van de jaren ’20 kregen 

bouwvakkers al een ‘vakantiebon’; deze bonnen stonden garant voor vakantietoeslag. Men 

moest dan eigenlijk wel van dit geld op vakantie: immers, beter uitgeruste werknemers zouden 

beter werken na hun vakantie. Daarom werd (en wordt nog steeds) het vakantiegeld vlak voor 

de zomervakantie uitbetaald. Na 1950 werd de vakantie in alle bedrijfstakken gewoon.126 Men 

maakte maar al te graag gebruik van dit vakantierecht en de bijbehorende toeslag: in 1954 ging 

41% van alle Nederlanders op vakantie, in 1966 was dit aandeel al gegroeid naar 59%.127 In de 

jaren zestig was de Nederlandse economie dusdanig gegroeid dat ze helemaal klaar was voor 

het toerisme. Vanaf dat moment heeft het toerisme een ongekende vlucht genomen, die nog 

steeds zichtbaar is in onze huidige samenleving – en zeker die van de Waddeneilanden.  

 Deze ontwikkelingen sluiten goed aan bij de kenmerken van toerisme die de Britse 

socioloog John Urry uiteenzette in zijn beroemde werk The tourist gaze (1990). In dit werk 

accentueert hij verschillende kenmerken van toeristische trekpleisters. Ten eerste worden 

volgens Urry deze tourist gazes, plaatsen of objecten die (de aandacht van) toeristen trekken, 
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bij een groeiende welvaart zorgvuldig en zelfbewust georganiseerd door allerlei betrokken 

personen, zoals hoteleigenaren, verenigingen voor toeristen of schrijvers van reisgidsen. Ten 

tweede wordt het belang van toeristische plaatsen gerechtvaardigd op grond van educatieve, 

medische, sociale of recreatieve argumenten. Ten slotte spreekt Urry nog over twee 

verschillende soorten tourist gazes: de romantic en de collective tourist gaze. In het eerste geval 

ligt de nadruk op de individuele ervaring met een toeristische plek, in het tweede geval gaat de 

toeristische plek juist gepaard met een vorm van gezellig samenzijn. Het succes van een 

collective tourist gaze wordt veroorzaakt door hoge bezoekersaantallen en kan uiteindelijk niet 

meer zonder, waardoor het collectieve aspect een kenmerk van de toeristische plaats wordt.128   

  De Waddeneilanden werden gezien als een klein stukje buitenland binnen de grenzen 

van het Nederlandse Koninkrijk, met hun lange stranden, ongerepte natuurgebieden, 

folkloristische gebruiken en historische bezienswaardigheden. De Waddeneilanden hadden 

zodoende een eigen imago binnen de Nederlandse cultuur. Deze succesformule is terug te zien 

in de bezoekersaantallen: in de zomer van 1955 trokken maar liefst 188.000 mensen naar de 

Friese Waddeneilanden.129 Daarmee trokken de eilanden ongeveer vijf procent van alle 

Nederlandse vakantiegangers.130 Deze enorme groei in bezoekersaantallen heeft een 

onvermijdelijke impact gehad op de eilander samenleving. Hoe ging men hiermee om? En, nog 

belangrijker: heeft de komst van de massatoerist de eilander identiteit nu wel of niet 

beïnvloed? In dit hoofdstuk worden de sociaaleconomische en culturele oorzaken en gevolgen 

van het massatoerisme op de Waddeneilanden nader onderzocht.  

 

2.1 Kenmerken van het toerisme na de oorlog   

 

Aan het eind van de jaren ’40 werd al verwacht dat het aantal toeristen na de oorlog enorm zou 

gaan toenemen. Voornamelijk de lagere arbeidsklassen, die vanaf dat moment ook recht 

hadden op meer en langere vakantiedagen, zouden vaker dagen aan het Noordzeestrand 

doorbrengen. Hierdoor groeide het aantal vakantiegangers op de Waddeneilanden explosief. 

De oorzaken van deze groei liggen voor de hand. Ten eerste was er de bevolkingstoename: De 

Nederlandse bevolking groeide van vijf miljoen in 1900 naar veertien miljoen in 1980. Deze 

bevolkingsgroei gecombineerd met de economische welvaart zorgden voor meer deelnemers in 

de toeristische sector, want het werd voor veel gezinnen financieel mogelijk om met de 
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kinderen op vakantie te gaan. Deze ontwikkeling wordt ook wel aangeduid met de term 

‘sociaal toerisme’.131 Ten tweede was er de voorgenoemde verlenging van de vakantieperiode. 

Deze maatregel zorgde ervoor dat het langere verblijf op één plek een stuk aantrekkelijker 

werd voor veel mensen. Met het oog op de Waddeneilanden betekende dit een enorme 

vooruitgang; de overtocht naar bijvoorbeeld Vlieland of Terschelling, die indertijd nog ruim 

anderhalf uur duurde, was voorheen een te grote drempel voor veel vakantiegangers, maar bij 

langer verblijf werd dit minder snel als een bezwaar gezien. Ten derde zorgde de toegenomen 

motorisering in de jaren vijftig en zestig ervoor dat men vaker een dagje weg kon naar een wat 

verdere bestemming, wat met het oog op de Waddeneilanden enkel voordelen opleverde.132 

Met de toegenomen welvaart steeg ook het aantal pleziervaartuigen en de participatie aan 

watersport. Dit was goed te zien op de Waddeneilanden, waar de havens in de jaren zeventig 

uitgebreid werden om meer gasten te kunnen trekken.      

 Met de opkomst van het ‘sociaal toerisme’ deden zich in deze branche ook een aantal 

ontwikkelingen voor, die de kwaliteit van de vakanties mogelijk konden bevorderen. Zo 

werden bijvoorbeeld wielerbonden, wandelverenigingen en kampeerverenigingen opgericht. 

Om de vakantieganger ook financieel gerust op vakantie te kunnen laten gaan, gaven banken 

de mogelijkheid tot reisverzekeringen. De meest bijzondere verzekering in deze categorie was 

de regenverzekering: met de achterliggende gedachte dat een vakantiedag met veel regen als 

verloren kon worden beschouwd, zou de verzekeraar een dag met een regenval van een 

bepaalde hoeveelheid met een geldbedrag vergoeden. Men kon deze verzekering particulier 

afsluiten, maar ze werd ook vaak door hotels afgesloten om hun gasten iets extra’s te kunnen 

bieden. Dit gebeurde ook op Schiermonnikoog in mei en juni 1964. Alle hotels en pensions 

werkten hier aan mee, wat er toe leidde dat er meer vakantiegangers kwamen en dat zij zich 

meer spreidden over het seizoen.133 Dit concept kon met de welbekende Nederlandse natte 

zomers helaas niet erg lang uit. Er zijn dan ook na 1964 geen vermeldingen meer terug te 

vinden over deze regenverzekering op de Waddeneilanden.     

 Na de oorlog haalden Terschelling en Vlieland als snel de eilanden Ameland en 

Schiermonnikoog als populairste vakantiebestemming in. Het rapport van de PPD wees 

terecht op ‘de mentaliteit van de bevolking, welke op de westelijke eilanden de mogelijkheden 

tot uitbreiding van de logiesruimte intensiever heeft benut dan de bewoners van Ameland en 
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Schiermonnikoog’.134 Dit werd mede mogelijk gemaakt door de verbeterde verbindingen met 

de westelijke eilanden, en de goede relaties met de grote steden in de Randstad. Waar 

voorheen deze eilanden zich voornamelijk voor dagbezoekjes leenden, werden er nu steeds 

langere vakanties geboekt. Het rapport en het onderzoek van Hendrik Hoekstra135 wijzen uit 

dat de boerenstand op Terschelling heel anders heeft gereageerd op het toenemende toerisme 

dan bijvoorbeeld de boeren op Ameland of Schiermonnikoog. Op Terschelling was men eerder 

bereid het boerenbedrijf te laten voor wat het was en in te springen op de nieuwe trends van 

het toerisme. Er is een grote omslag zichtbaar van boerenbedrijf naar commercieel bedrijf.136 In 

de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de vraag naar toeristische accommodaties en 

hoe de verschillende eilandbevolkingen hierop gereageerd hebben.    

 Ook het soort vakantieganger veranderde na de oorlog. Waar het voorheen nog vooral 

individuen of gezinnen met jonge kinderen betrof, ging men na de oorlog eerder in 

groepsverband op reis naar een van de eilanden. Dit kon met (vrienden)groepen zijn of in 

organisatieverband, zoals via de kerk, scoutingverenigingen, hobbyclubs, etcetera. Ook Duitse 

kinderen trokken massaal via kerkelijke instanties naar de eilanden, waarbij Ameland de 

populairste bestemming was. Kardinaal de Jong en Edmund Janssen hebben hier een groot 

aandeel in gehad. In het Amelander archief is een briefwisseling te vinden tussen een Duitse en 

een Amelander priester, over het verblijf met een grote groep kinderen en hoe aangenaam dit 

is geweest. Het gemiddelde jaarlijkse bezoek lag op 3000 Duitse kinderen.137 Paragraaf 2.3 

behandelt het buitenlandse bezoek aan de eilanden en de gevolgen hiervan.  

 Daarnaast waren het niet meer enkel de welgestelden die de eilanden een bezoek 

gunden; de vakantieganger democratiseerde als het ware. Langzaam maar zeker nam de kleine 

middenstand het over van de gegoede middenstand en beter gesitueerden (resp. 36% en 35% 

van het totaal aantal bezoekers). Ook de arme volksklasse (11%) en de overige volksklasse (18%) 

bezochten de eilanden in 1958. Overigens moet hier wel opgemerkt worden dat deze aantallen 

vrij veel verschillen van de overige vakantieregio’s in Nederland; uit de totaalcijfers blijkt dat 

de Waddeneilanden onder de gegoede klasse nog steeds het populairste vakantieoord waren. 

Voor de arme volksklasse was dit de Noord-Hollandse kust, voor de overige volksklassen de 

Veluwe en voor de kleine middenstand Twente/de Achterhoek, de Zuid-Hollandse kust, de 

Waddeneilanden en overige watersportgebieden.138 Deze groeiende vraag naar logies-
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gelegenheid zorgde voor veel sociale en economische veranderingen op de eilanden. In 

paragraaf 2.4 wordt onderzocht wat de gevolgen van het toerisme waren wat betreft de 

werkgelegenheid en het gemiddelde inkomen op de eilanden.  

   

 

2.2 Vraag en aanbod: de ontwikkeling van logiesaccommodaties  

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de aanbodzijde van het toerisme. In het 

voorgaande is gebleken dat de Nederlandse toerist met de opkomende welvaart en de komst 

van wettelijk vastgestelde vrije dagen er maar al te graag op uit trok, ook naar de 

Waddeneilanden. Hoe gingen de eilanders hiermee om? Welke ontwikkelingen in het 

toeristisch aanbod van de eilanden zijn er zichtbaar? En welke gevolgen had dit groeiende 

aanbod voor het beleid op de eilanden?       

 Het is uiteraard lastig te bepalen hoe groot de vraag naar logiesaccommodaties in de 

jaren na de oorlog is geweest. De meeste vakantiegangers boekten op eigen initiatief een aantal 

overnachtingen op het eiland, waardoor er bij VVV’s of reisbureaus geen documentatie over de 

vraag naar logiesaccommodaties beschikbaar is. In dit onderzoek wordt daarom de vraagzijde 

bepaald door de aanbodzijde: immers, des te groter het aanbod, des te meer vraag moet er het 

voorgaande jaar geweest zijn. Bij weinig vraag zal men niet snel nieuwe slaapplaatsen creëren. 

Een mogelijke bron voor het beantwoorden van deze vraag is te vinden in de bezettingsgraad 

van de bestaande logiesaccommodaties, zoals deze is uitgerekend door de PPD in 1954 en het 

ETIF voor het jaar 1961. Door het aantal overnachtingen in juli en augustus te vergelijken met 

de capaciteit in deze maanden (het totale aantal slaapplaatsen maal 62 dagen), is in 

onderstaande tabel een duidelijk overzicht gegeven van het bezettingspercentage van de hotels 

en pensions op de verschillende eilanden.  

 

Bezettingsgraad in hotels en pensions in juli en augustus 1954 en 1961 en over het gehele jaar139 

 

   Juli – Augustus ‘54: Kampeerterreinen: Juli-Augustus ’61: Heel jaar ’61: 

Vlieland   119%   58%  98%   28% 

Terschelling  118%   52%  111%   32% 

Ameland   104%   75%  119%   34% 

Schiermonnikoog 112,5%   96%  77%   22% 

Eilanden totaal: 113%   61%  106%   30% 
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In 1954 steeg de bezettingsgraad op alle eilanden boven de 100% uit, wat wijst op een enorme 

drukte tijdens dit seizoen. In dit stadium werden 1680 vakantiegangers geweigerd: vol was 

vol.140 De kampeerterreinen waren daarentegen minder bezet, wat mogelijkheden bood voor de 

toekomst. In 1961 steeg enkel nog op Terschelling en Ameland het percentage tijdens de 

zomermaanden boven de 100% uit, wat er toe leidde dat men naar noodoplossingen voor 

overnachtingen moest zoeken. Dit leidde tot de zogenaamde ‘kippenhok’-accommodaties, 

waarover later meer. Voor nu is het van belang dat de overbezetting van een groot deel van de 

logiesaccommodaties op de Waddeneilanden hoogstwaarschijnlijk heeft geleid tot de bouw 

van nieuwe logiesaccommodaties in de jaren ’60. Aangezien bij de spreiding over het gehele 

jaar slechts 30% van de logiesaccommodaties bezet werd, mag aangenomen worden dat men 

indertijd nog niet aan seizoensspreiding deed. Dit was bovendien indertijd haast onmogelijk: 

het vakantieseizoen werd niet alleen ‘bepaald door het Nederlandse meteorologische klimaat, 

doch veeleer door het psychologische en institutionele klimaat waarin de school- en 

bedrijfsvakanties tot stand [kwamen]’.141 Hierdoor werd de gemiddelde bezetting van 

logiesaccommodaties gecomprimeerd tot vrijwel twee kalendermaanden, aangezien alle 

vakanties destijds nog tegelijk en in de genoemde zomermaanden vielen. Pas later zouden de 

school- en bedrijfsvakanties per regio (noord, midden, zuid) verschillend aanvangen. 

 Grafiek C laat de bezoekersontwikkeling op de verschillende eilanden zien. Omdat 

het dagbezoek na de oorlog steeds verder daalde tot een niet aanzienlijk groot deel van de 

gehele toeristische sector142, is zij in dit onderzoek niet verder opgenomen. Er vanuit gaande 

dat het grootste economische voordeel voor de eilanders zelf zich in het aantal overnachtingen 

van gasten bevindt, telt het dagbezoek überhaupt niet meer mee. Het gaat hier dus om het 

aantal bezoekers dat ook één of meerdere overnachtingen op het eiland maakte. We zien hier 

dat de echte grote groei van het aantal bezoekers pas aan het einde van de jaren ’60 op gang 

kwam. Dit was tevens het punt waarop er op alle Friese Waddeneilanden bijna evenveel 

bezoekers werden geteld. Texel vormt in deze jaren een uitzondering: daar was het toerisme 

sinds de oorlog het grootst van alle eilanden, hoewel er weinig cijfermateriaal bekend is.143 In 

tien jaar tijd, in de periode tussen 1960 en 1971, was de groei van het aantal gasten het grootst 

op Ameland (van 46.000 naar 157.000). Op Vlieland was deze groei het minst groot, van 35.000 

naar 62.000. Na 1971 is de statistiek ‘Recreatie in het waddengebied’ helaas niet meer 

bijgehouden door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).     
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 De jaarlijkse groei van het aantal toeristen en daarmee de groeiende vraag naar 

logiesaccommodaties hebben ertoe geleid dat het toerisme langzaam maar zeker een 

belangrijk (zij het tijdelijk) onderdeel werd van het leven op een eiland. Zowel het karakter als 

het uiterlijk van de eilanden hebben in de tweede helft van de vorige eeuw een enorme 

verandering ondergaan. De aanbodzijde bleek in de jaren na de oorlog niet voldoende, 

waardoor er steeds meer logiesaccommodaties bij gebouwd werden. Het was voor 

beleidsmakers vlak na de oorlog al wel duidelijk dat het heropbouwen van de accommodaties, 

zoals ze er voor de oorlog waren, niet voldoende zou zijn. De wederopbouw richtte zich op 

modernisering: een ‘kippenhok’ als vakantieverblijf, met verouderde faciliteiten of een gebrek 

hieraan, zou voortaan niet meer voldoen aan de wensen van de badgast.144 Zodoende ging het 

grootste gedeelte van het toeristisch product op de Waddeneilanden dat na 1900 was 

opgebouwd voor altijd ten onder. De chaotische spreiding van zomerhuisjes, waar in de jaren 

‘30 nog over werd geklaagd, was verdwenen. Vanaf dat moment zouden de 

logiesaccommodaties op de afzonderlijke badplaatsen op de Friese Waddeneilanden zich 

verschillend gaan ontwikkelen.        

 Schiermonnikoog, vroeger nog een luxe elitebadplaats met dito hotel, was na de 

oorlog veranderd in het eiland voor de middenklasse. Het badhotel was in 1923 in de golven 

verdwenen, en daarmee verdween ook het exclusieve karakter van het eiland. Er was weinig 

sprake van sociaal toerisme. Ameland werd al vóór de oorlog gekenmerkt door de kleine 

middenstand en volksklassen. Na de oorlog nam hun aandeel in het bezoek alleen maar toe. 

Hollum was vooral populair bij orthodox-protestantse vakantiegangers; Nes kende een 

combinatie van luxe voorzieningen voor de gegoede klasse en een groot strand dat diende als 

‘volksbadplaats’. Op Terschelling, waar het toerisme net op gang kwam, werden de ‘nieuwe 

badplaatsen’ (o.a. Landerum, Formerum, Lies en Hoorn) voornamelijk door volksklassen en de 

kleine middenstand bezocht. De beter gesitueerden verbleven vaker in Midsland en West-

Terschelling. Het dorp Oost-Vlieland, dat nog niet erg groot was en vooral veel 

kampeergelegenheid bood, was vergelijkbaar met Nes en Midsland; zowel de kleine als de 

gegoede middenstand verbleef hier.        

 In 1960 werd een stijging van de bestedingen in het toeristenverkeer verwacht, die 

twee maal zo groot zou zijn als de stijging van het nationaal inkomen.145 Investeren in het 

toerisme was daarom destijds een lucratieve onderneming. De eilanders pasten zich maar al te 

graag aan bij de opkomst van het ‘sociaal toerisme’, waardoor er vanaf de jaren ’60 steeds meer 
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kampeerterreinen en bungalowparken verschenen.146 In het Streekplan Friese Waddeneilanden 

uit 1966 werd bepaald dat een uitbreiding van de toeristische sector mogelijk was.147 In grafiek 

D is de ontwikkeling van het aantal logiesaccommodaties weergegeven. Overigens zijn deze 

getallen nooit 100 procent betrouwbaar: Abrahamse vermeldt dat veel woningen die niet 

geregistreerd stonden als zomerhuis, toch ‘s zomers voor dit doeleinde gebruikt werden. De 

gebrekkige controle en de magere sancties (in verhouding tot de opbrengsten van een 

zomerhuis) leidden ertoe dat veel eilandbewoners zich hier schuldig aan maakten.148 

 Het aantal logiesaccommodaties groeide gestaag op de eilanden, maar kende voor 

Terschelling en Ameland een explosieve groei in de periode 1961-1974. Dit komt duidelijk 

overeen met dezelfde grote groei van het aantal toeristen. Klaarblijkelijk heeft de aanbodzijde 

continu ingespeeld op de vraagzijde op deze twee eilanden. Voor Vlieland en Schiermonnikoog 

geldt dit niet; dit is echter te verklaren door de omvang en bodemsamenstelling van de 

eilanden. Zij zijn namelijk veel kleiner dan Ameland en Terschelling, en bestaan voor het 

grootste gedeelte uit strand en duinen. De aantallen lijken na 1974 niet veel te stijgen of te 

dalen; dit wijst erop dat rond deze tijd de eilanden, zeker qua logiescapaciteit, langzamerhand 

verzadigd raakten. Bovendien werd het maken van bestemmingsplannen sinds de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening uit 1965 door de Overheid verplicht gesteld.149 Hierdoor werden voor 

vrijwel alle eilanden richtlijnen voor het maximale aantal bedden vastgelegd. Daarom is er 

waarschijnlijk na 1974 op de Friese Waddeneilanden een stagnering van het aantal 

logiesaccommodaties te zien. Om nog duidelijker voor ogen te krijgen hoe het toerisme de 

eilandcultuur beïnvloedde, is voor dit onderzoek het aantal logiesaccommodaties uitgesplitst 

in verschillende categorieën. Hierdoor kunnen namelijk in paragraaf 2.4 de opbrengsten per 

categorie uitgerekend worden, en kan er een voorstelling gemaakt worden van de nieuwe 

bebouwing op de eilanden. In grafiek E is te zien hoe het aantal slaapplaatsen zich in 

verschillende categorieën logiesaccommodaties op de eilanden ontwikkelde. Op Vlieland en 

Terschelling zijn in de periode 1954-1974 de meeste slaapplaatsen op kampeerterreinen te 

vinden: op Ameland en Schiermonnikoog zijn de zomerhuisjes nog altijd het populairst. 

 Uit de grafiek E is ook een verandering in het toeristisch karakter van de eilanden af 

te leiden. In 1939 waren er zeer weinig slaapplaatsen op kampeerterreinen. Hier was immers 

geen vraag naar: de vakantie werd genoten door de hogere sociale klasse, die in hotels, 

pensions of zomerhuisjes overnachtte. De zomerhuisjes kenden hun hoogtepunt in 1958, maar 
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daarna daalde het aantal slaapplaatsen in deze logiescategorie in de periode 1958-1974 op alle 

eilanden - een teken van kwaliteitsverbetering van de ‘kippenhokken’. Men verwachtte meer 

ruimte en luxe voor het geld, en de prijs/kwaliteitsverhouding moest op alle eilanden 

omhoog.150 Op alle eilanden werd aan deze kwaliteitseis voldaan. De toerist was immers klant, 

dus koning. Toen ontstond er in de jaren ’60 een nieuwe soort toerist, die minder kieskeurig 

was als het ging om vakanties. De arbeidersklasse, die voorheen nog geen twee weken op 

vakantie kon, had daar nu alle mogelijkheid toe. 53% procent van de arbeiders, 40% van de 

lagere employees en 29% van de hogere employees bracht in 1961 haar vakantie op een 

kampeerterrein door.151 En omdat de arbeidersklasse in Nederland aanzienlijk groter was dan 

de overige twee klassen, werd op de eilanden in rap tempo het aantal slaapplaatsen op 

kampeerterreinen uitgebreid.         

 Niet alleen op Vlieland, dat al te boek stond als kampeereiland, maar ook op de 

andere eilanden groeide het aantal tenten per jaar aanzienlijk gedurende de jaren ’60. Tussen 

1939 en 1954 nam het aantal slaapplaatsen op de Friese Waddeneilanden in deze sector met 

137% toe (van 2325 naar 5505). Het meest opmerkelijk is de groei op het eiland Terschelling: 

deze telde in 1939 nog maar 125 slaapplaatsen op kampeerterreinen, maar in 1954 maar liefst 

2255: een groei van 1704%.152 De statistiek van de kampeeraccommodatie in Nederland, eenmalig 

uitgevoerd door het CBS in 1963, vermeldt een zeer hoge logiescapaciteit op de 

Waddeneilanden: er was op alle kampeerterreinen samen plek voor ruim 22.600 personen, 

ofwel 102 personen per hectare. In vergelijking met andere toeristische centra in Nederland 

was dit aantal vrij hoog.153 Zou men ook de tenthuisjes, bungalows en kampeerboerderijen154 

meetellen, dan telden de Friese Waddeneilanden en Texel respectievelijk 24.700 en 12.500 

slaapplaatsen. Uiteraard staan vraag en aanbod en de gevolgen daarvan in de toeristische 

sector niet in een statische oorzaak-gevolgrelatie tegenover elkaar. Toch bleek de opkomst van 

het ‘sociaal toerisme’ en de manier waarop men hiermee omging een zeker succes op de 

eilanden te zijn, dat gevolgen zou hebben voor de eilander identiteit.    

  

2.3 Buitenlands bezoek aan de eilanden 

Een andere belangrijke impuls voor het Waddentoerisme na de oorlog is de opkomst van 

toeristen uit het buitenland. In de eerste jaren na de oorlog was Nederland in vergelijking met 
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andere Europese landen, waar de lonen en prijzen snel stegen, een relatief goedkope 

vakantiebestemming.155 Uit de statistieken van het vreemdelingenverkeer van het CBS is 

gebleken dat in 1958 het grootste percentage buitenlandse gasten uit West-Duitsland 

afkomstig was (39%).156 Voor de Waddeneilanden lag dit percentage echter veel hoger. Voor 

de eilanden Vlieland en Terschelling besloeg het Duitse bezoek in de jaren ’50 circa 80% van 

alle buitenlandse gasten; voor de eilanden Ameland en Schiermonnikoog lag dit aantal rond 

de 95 procent.157 Deze aantallen, en het feit dat het Duitse bezoek na de oorlog toch een 

bijzondere positie innam, geven redenen om de Duitse vakantiegangers op de Nederlandse 

Waddeneilanden in deze paragraaf nader te onderzoeken. De focus ligt hierbij op de eerste 

jaren na de oorlog. Hoe reageerde men op de verschillende eilanden op het Duitse bezoek?

 Er zijn bij het CBS wel gegevens bekend over het aantal buitenlandse toeristen dat naar 

de eilanden trok, maar er is vaak geen onderscheid gemaakt in de verschillende 

herkomstlanden van buitenlandse gasten. De publicatie van de PPD Friesland is gelukkig 

wederom erg uitgebreid en geeft goed het toenemende Duitse toerisme tot 1954 weer. Zij 

verwoorden het Duitse toeristenbezoek aan de eilanden op een vrij bijzondere manier:   

‘Omstreeks 1950 begonnen de Duitsers weer terug te komen; vooral de laatste jaren  

  begint hun komst het karakter van een kleine invasie aan te nemen. In 1953 waren het er  

  ±600, in 1954 reeds ±2400; meerderen hadden willen komen, maar er was voor hen geen  

  plaats meer. De exploitanten zien deze Oosterburen gaarne verschijnen, niet alleen uit  

  financiële overwegingen, maar ook omdat zij een zekere voorliefde voor het, overigens  

  vrij slappe, voor- en naseizoen aan de dag leggen.’
158

 

 

Het bleek voor veel eilanders geen bezwaren op te leveren om de Duitse gasten toe te laten tot 

hun logiesaccommodaties. Veel Duitsers, die vaak niet gebonden waren aan vaste 

vakantieperiodes, brachten hun bezoek buiten het Nederlandse toeristenseizoen, wat de 

seizoensspreiding op de Waddeneilanden alleen maar (financieel) ten goede kwam. De Duitse 

gasten, die vanwege de Duitse deling na de oorlog geen toegang meer hadden tot het grootste 

gedeelte van de Oostzee, zochten de zee in Nederland op. De toegenomen welvaart en de 

motorisering hadden hier ook hun weerslag gevonden. Vooral vanuit het uiterst westelijke deel 

van de BRD (waaronder het dichtbevolkte Ruhrgebied) trokken veel Duitsers voor hun 

vakantie de Nederlandse grens over. Onderzoek van M.C. Tideman uit 1960 wees uit dat Duitse 

vakantiegangers gemiddeld veel meer geld besteedden tijdens een vakantie dan Nederlandse 
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vakantiegangers. Het gemiddelde bedrag dat een Nederlander per dag uitgaf lag in 1954 op zes 

gulden, terwijl een Duitse gast gemiddeld 21,6 Duitse Mark besteedde, een aanzienlijk hoger 

bedrag.159 Onderstaande tabel laat zien hoeveel Duitsers per jaar in de naoorlogse periode naar 

de Friese Waddeneilanden trokken. 

Bezoek van Duitsers aan de Waddeneilanden, 1951-1954160 

 Texel Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog 

1951 - - - 7 10 

1952 - - 33 40 10 

1953 - 70 52 331 50 

1954 1000 365 302 1123 332 

 

Op vrijwel alle eilanden kwamen de meeste Duisters in 1954: dit was namelijk het jaar waarin 

de BRD haar soevereiniteit verkreeg, waardoor het oversteken van de grens geen problemen 

meer opleverde. Ameland springt in deze tabel boven alle andere eilanden uit wat betreft het 

aantal Duitse bezoekers. Een verklaring voor dit gegeven is te vinden in de sector 

jeugdherbergen. Deze waren erg in trek bij de jonge Duitse bezoekers in de jaren voor de 

oorlog (kinderkampen voor Duitse kinderen via de kerk etc.). Al in 1936 brachten vele Duitse 

kinderkolonies een bezoek aan het eiland. Deze gewoonte bleef na de oorlog onveranderd. Op 

Ameland besloeg hierdoor het aantal Duitse overnachtingen in jeugdherbergen in 1954 zeker 

een kwart van het totaal, namelijk 2935 van de 11.622.161 In de jaren ‘70 werden er met de Duitse 

kerkelijke organisatie Caritas langlopende contracten afgesloten voor het gebruik van 

kampeerboerderijen op Ameland en Schiermonnikoog.162 Voor de eilanders was dit een goede 

deal, die het gemiddelde inkomen op het eiland aanzienlijk zou stimuleren.  

 En het zou niet bij een investering op de korte termijn blijven. Aangenomen mocht 

worden dat de kinderen die vroeger een vakantie op Ameland genoten, dit in latere jaren als 

volwassenen graag zouden herhalen. De bezoekerscijfers uit de jaren ’60 laten een 

onveranderd beeld zien als het gaat om het Duitse bezoek. In onderstaande tabel is de groei 

van het aantal buitenlandse gasten op de eilanden in de jaren ’60 te zien. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen het land van herkomst van deze gasten, maar men mag aannemen 

dat circa 80-90% van deze gasten (behalve wellicht voor Texel) van Duitse afkomst was. 
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Aantal buitenlandse gasten, 1963-1968163 

 Texel Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog 

1963 31847 4378 11886 21038 2668 

1964 36810 6224 12944 20711 2528 

1965 33024 4831 14873 25966 2881 

1966 39314 4466 13964 24617 2863 

1967 48028 4157 14358 22932 2682 

1968 39162 3631 12267 22642 2639 

 

Hier zien we opnieuw dat Ameland in de jaren ’60 van de Friese Waddeneilanden nog steeds 

de meeste buitenlandse bezoekers, gevolgd door Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog. 

In de latere jaren ’60 stagneerde de groei van het buitenlands bezoek echter wel, maar dit was 

in vergelijking met de ontwikkeling van Nederlandse vakantiegangers geen uitzonderlijke 

situatie. Op Ameland waren en zijn nog altijd de meeste Duitse gasten te vinden: circa 30% van 

de vakantiegangers was en is daar van Duitse afkomst.164 In vergelijking met de andere 

Waddeneilanden was en is dit een zeer hoog percentage. De prognoses van de PPD waren 

daarom in 1961 al door de feiten achterhaald. De oorzaak voor dit verschil lag volgens ETIF 

grotendeels aan de grote toename van het aantal Duitse toeristen op het eiland.165  

 Pieter Jan Borsch, beheerder van het Amelands cultuurhistorisch museum Sorgdrager, 

verklaart dit als volgt: De Amelanders hadden altijd al Duitse gasten op het eiland gehad. 

Tijdens de oorlog waren er ook veel Duitsers, maar daar had men geen negatieve gevolgen van 

ondervonden, zoals op Texel. Schiermonnikoog was jarenlang in handen van een Duitse graaf 

geweest; zij waren ook niet anders gewend. Dus toen de Duitsers na de oorlog vakantiehuisjes 

wilden huren, werd daar niet moeilijk over gedaan.166 Wederom lijkt het erop dat het toerisme, 

Duits of niet, door zowel externe als interne factoren bepaald werd. De interne factor, namelijk 

de beslissing om Duitsers al dan niet toe te laten, is hier van groot belang. De eilanders hadden 

geen bezwaren tegen een enorme groei van de Duitse vakantieparticipatie, die zelfs in het 

voor- en naseizoen voorkwam. De mentaliteit was eerder gericht op het economische voordeel 

dan op het oprakelen van “oud zeer”. Er mag dan ook geconcludeerd worden dat de invloed 

van de eilanders zelf ter bevordering van het Duitse toerisme erg hoog was, en dat deze 

mentaliteit op een positieve manier bijdroeg aan de identiteit van het gebied: de 

Waddeneilanden als een open, tolerante regio die het Duitse bezoek niet schuwde. 
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2.4 Sociaaleconomische gevolgen van het toerisme: werkgelegenheid en inkomen 

 

Het groeiende toeristische aanbod op de eilanden en het steeds maar toenemende aantal 

bezoekers zijn uiteraard niet zonder gevolgen geweest voor de eilandbewoners zelf. In deze 

paragraaf wordt onderzocht welke economische gevolgen het toerisme teweegbracht. Welke 

gevolgen had het opkomende toerisme voor de werkgelegenheid op de eilanden en wat 

gebeurde er met het gemiddelde inkomen van de eilandbewoners? Hierbij wordt verondersteld 

dat gunstige economische gevolgen van invloed zijn geweest op actieve toeristenwerving 

vanuit de eilandbewoners zelf, en daarmee hebben bijgedragen aan de eilander identiteit.

 Het opkomende toerisme is op vrijwel alle eilanden te zien in de cijfers over de 

samenstelling van de beroepsbevolking. In 1947 werd al vastgesteld dat de door het 

vreemdelingenverkeer gecreëerde werkgelegenheid op de Friese Waddeneilanden op een vijfde 

van de totale beroepsbevolking lag, variërend van 19% op Ameland en Terschelling tot 31% op 

Vlieland.167 De toeristische werkgelegenheid in het vreemdelingenverkeer bedroeg op Ameland 

in 1930 nog 66 personen, terwijl dit aantal in 1947 was gegroeid naar 188. Op Terschelling 

waren deze cijfers 34 om 253, een nog grotere groei.168 Uiteraard was deze sector in deze 

periode nog sterk seizoensgebonden. Met de komst van meer vrije dagen werd de toeristische 

sector langzaam maar zeker een permanente beroepssector op de eilanden. In onderstaande 

tabel zijn de gegevens uit het jaar 1960 weergegeven.  

 

Beroepsbevolking naar bedrijfstak en geslacht, per gemeente (1960)169 

 Texel Vlieland Terschelling Ameland Schiermonnikoog 

Percentage beroepsbevolking:      

Mannen 3015 (56,1%) 192 (53,8%) 965 (53,1%) 666 (52%) 192 (51,6%) 

Vrouwen 644 (12,2%) 81 (21,8%) 306 (17,2%) 149 (11,8%) 91 (21,7%) 

Waarvan percentage werkzaam in:      

Landbouw 34,9 4,0 16,9 31,5 14,1 

Nijverheid 22,5 21,5 20,7 25,9 20,5 

Handel / verkeer 20,1 28,6 35,5 18,2 21,2 

Overige 

dienstverlening 
22,5 45,8 26,9 24,4 44,2 
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Op Vlieland en Schiermonnikoog is de categorie ‘overige dienstverlening’ opvallend groot.170 

Dit komt deels door het feit dat op deze eilanden nauwelijks landbouw voorkwam, maar ook 

deels door de stijging in het aantal gasten en daarmee het aantal logiesaccommodaties. 

Bovendien gaat een groeiende toeristische belangstelling gepaard met werkgelegenheid in 

meerdere sectoren: bijvoorbeeld de bouw, de handel en het vervoerswezen. Ook op 

Terschelling en Ameland besloeg het percentage werkzame personen in de overige 

dienstverlening rond de 25%, een kwart van de totale beroepsbevolking. Enkel op Texel en 

Ameland had de landbouwsector nog het grootste aandeel bij de totale beroepsbevolking. 

Onderstaande grafiek, gebaseerd op onderzoek van Hendrik Hoekstra, laat zien wat de omslag 

van de agrarische en toeristische sector is geweest in de twintigste eeuw.171   

 

 

Er is duidelijk te zien wanneer de omslag heeft plaatsgevonden: al in de periode tussen 1945 en 

1960 was het grootste gedeelte van de agrarisch-maritieme beroepsbevolking van Terschelling 

overgegaan op een baan in de recreatief-toeristische sector. Het ETIF waarschuwde in het 

rapport van 1969 de Terschellingers dat het toerisme naar het eiland, dat zo enorm was 

gegroeid in de naoorlogse jaren, spoedig weer zou afnemen door de hoge reiskosten en de 
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toenemende mogelijkheden om over de grens te reizen. De Terschellingers leken deze 

waarschuwing echter te negeren en speelden zodoende goed in op de uitblijvende groei in de 

maritieme en landbouwsector. In 1951 werden plannen tot de bouw van hotels, pensions, 

jeugdherbergen, badpaviljoens en zomerhuisjes gepresenteerd. Daarnaast werd ook de 

promotie voor het eiland verbeterd, in samenwerking met de VVV’s van de andere 

Waddeneilanden. De ontwikkelingen op het eiland wierpen economisch gezien haar vruchten 

af. De inkomsten op het eiland Terschelling lagen in 1960 op 7,5 miljoen gulden; in 1990 was 

dit bedrag vertienvoudigd. De verhouding tussen de inkomsten uit de landbouw en de 

inkomsten uit het toerisme was één op tien.172 Hierdoor bleek het toerisme een veel 

winstgevender investering dan de landbouw, wiens aandeel in de eilandeconomie meer en 

meer afnam. De economische pushfactor van het toerisme was nu eenmaal veel groter dan die 

van de landbouw. Hierdoor kenden de 4000 eilandbewoners op Terschelling in 1960 het 

hoogste gemiddelde inkomen van heel Friesland.173      

 Over de precieze beroepsverdeling en het aandeel dat het toerisme hierin heeft gehad, 

zijn op eilandniveau echter lastig conclusies te trekken.174 Op nationaal niveau valt er wel iets 

te zeggen over het toerisme als beroepssector. Het TNO Inro heeft in 1997 voor de jaren ’70 tot 

het begin van de jaren ’90 de ontwikkeling van de werkgelegenheid in toerisme en recreatie in 

kaart gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en van LISA-data. Hieruit 

is gebleken dat in heel Nederland de werkgelegenheid van recreatie en toerisme zich in deze 

jaren sterk heeft ontwikkeld: waren er in 1973 nog 102.000 banen in deze sector, in 1983 was dit 

aantal al opgelopen naar 133.000. Daarnaast heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) becijferd dat 

vanaf 1985 jaarlijks circa 200.000 manjaren gestoken werden in de toeristische sector, wat 

ongeveer neerkwam op 5% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Dit percentage was 

enigszins weer- en seizoensafhankelijk, maar toont desalniettemin het groeiende belang van de 

toeristische sector in Nederland aan.175 Gemiddeld groeide de toeristische werkgelegenheid 

gedurende deze jaren met 4,7% per jaar, ten opzichte van de totale gemiddelde groei van de 

werkgelegenheid in Nederland, die slechts op 2,7% lag.176 De meeste gebieden met een hoge 

relatieve vertegenwoordiging in recreatie en toerisme lagen in regio’s met een relatief geringe 

algemene werkgelegenheidsdichtheid.177 De Waddeneilanden waren al langer sterk afhankelijk 
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van het toerisme, in tegenstelling tot de overige regio’s in Nederland. Verondersteld mag 

worden dat de werkgelegenheidsgroei in de jaren na 1970 op de eilanden stagneerde. 

 Wat betreft het gemiddelde inkomen zijn er bij het CBS wel gegevens per eiland 

beschikbaar. In grafiek F is de groei van het gemiddelde inkomen per eiland weergegeven. 

Hieruit is af te leiden dat het gemiddelde inkomen per eiland zich tot halverwege de jaren 

zeventig vrijwel gelijk heeft ontwikkeld. Er is een korte periode van groei zichtbaar tussen 1960 

en 1963, die in de daaropvolgende jaren stabiliseert. Vanaf 1965 en zeker na 1969 vindt er weer 

een sterke groei plaats, die vanaf 1974 pas verschillende resultaten per eiland zichtbaar maakt. 

Het gemiddelde inkomen was tot dan toe gestegen van circa 750 euro per jaar in 1946 tot 4400 

euro in 1969: bijna vijf keer zoveel in 23 jaar. Daarna kende het gemiddelde inkomen op alle 

eilanden groei, met uitzondering van Vlieland, waarbij het gemiddelde inkomen in de late 

jaren ’80 stabilisatie lijkt te vertonen. Om iets te kunnen zeggen over deze cijfers, is het van 

belang deze aantallen te vergelijken met het gemiddelde Nederlandse inkomen. Gelukkig heeft 

het CBS hier ook gegevens van voorhanden.       

 Grafiek G toont het gemiddelde inkomen per eiland afgezet tegen het Nederlands 

gemiddelde in de periode 1946-1989.  Het toont een heel ander beeld van de groei van het 

inkomen op de eilanden. Hoewel het gemiddelde inkomen per jaar in absolute bedragen flink 

gestegen is in de afgelopen decennia, laat de grafiek met indexcijfers zien dat de eilanden toch 

vaak nog onder het Nederlands gemiddelde bleven hangen. Texel en Terschelling komen voor 

1960 nog enkele jaren boven het gemiddelde uit; dit is echter niet te danken aan de 

toeristische, maar aan de agrarische sector. Na 1960, als het toerisme ook op deze eilanden op 

gang komt, laten enkel Terschelling en Vlieland een hoger gemiddeld inkomen zien. Pas vanaf 

1969 is het gemiddelde inkomen op Vlieland en Schiermonnikoog zeker vijftien jaar hoger dan 

het Nederlands gemiddelde; voor Vlieland is in 1989 echter een daling ingezet, evenals voor 

Texel en Ameland. Het gemiddelde inkomen van Terschelling lijkt te stabiliseren. Ameland, 

dat altijd onder het Nederlands gemiddelde is gebleven, kent 1974 alleen nog maar een daling 

van het gemiddelde inkomen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde.  

 Het is opmerkelijk dat de gemiddelde inkomens op de eilanden weinig afhankelijk 

lijken te zijn van grote (nationale en globale) economische ‘shocks’, zoals de oliecrises van 1973 

en 1979. Wanneer het slecht gaat met de economie, lijken de eilanden daar weinig hinder van 

te ondervinden. Dit valt te verklaren door het feit dat de gemiddelde Nederlander in jaren van 

crisis minder vaak naar het buitenland op vakantie gaat, en kiest voor een vakantie in eigen 

land. Het paradoxale aan economische crises is dat de eilanders er vrijwel alleen maar 

economisch voordeel aan hebben – nog een economische pushfactor. Daarnaast lijkt het 

seizoensaspect van het toerisme, waarbij de inkomsten vooral in de zomermaanden 
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gegenereerd werden, niet van negatieve invloed te zijn geweest op het gemiddelde inkomen 

over een jaar. Zeker op de eilanden waar de horecasector bijna 30% van de totale 

werkgelegenheid uitmaakte, zoals Ameland en Schiermonnikoog, lijkt dit geen verschillen 

teweeg te hebben gebracht. Het gemiddelde inkomen van Schiermonnikoog bleef zelfs vanaf 

1969 boven het Nederlands gemiddelde. Blijkbaar werd er in de zomermaanden genoeg 

verdiend om de rest van het jaar het hoofd boven water te kunnen houden.   

 Het gaat hier om het gemiddelde inkomen van het hele eiland, niet specifiek van de 

toeristische sector. Het is vrij lastig te achterhalen welk absoluut aandeel het toerisme in het 

gemiddelde inkomen per eiland heeft gehad. Het is bekend dat in 1961 een Nederlandse toerist 

gemiddeld per dag negen gulden uitgaf.178 Hoe hoger het inkomen, des te meer men uitgaf 

tijdens de vakantie. In de hotel- en pensionsector werd gemiddeld 16 gulden per dag 

uitgegeven; gasten in zomerhuisjes gaven gemiddeld 8,50 gulden per dag uit, en kampeerders 

gemiddeld fl. 5,60. Voor 1961 kwam het ETIF uit op een besteding van 18,16 miljoen gulden in 

de toeristische sector op de Friese Waddeneilanden. Het grootste gedeelte hiervan (minimaal 

twaalf miljoen) werd besteed aan logies; de overige uitgaven vonden voornamelijk plaats in de 

detailhandel.179 Deze gegevens verklaren zowel de groei van het aantal logiesaccommodaties, 

werkgelegenheid en gemiddeld inkomen als de omslag van een agrarisch-maritieme naar een 

toeristische samenleving: met het toerisme was nu eenmaal goud geld te verdienen, en al snel 

kon de eilander bevolking niet meer zonder deze bron van inkomsten. 

 

Conclusie 

 

Uit de voorgaande gegevens blijkt duidelijk dat het toerisme op de Waddeneilanden vanaf 1947 

een enorme groei heeft doorgemaakt. Doordat men in vrijwel alle beroepssectoren de tijd, het 

geld en het recht had om op vakantie te gaan, bloeide het ‘sociaal toerisme’ op. Vrijwel alle 

eilanden waren ’s zomers overbezet.  De eilanders speelden goed in op de opkomst van dit 

massatoerisme: er kwamen tussen 1950 en 1970 steeds meer logiesaccommodaties bij, 

voornamelijk op kampeerterreinen. Dit had grote gevolgen voor de uiterlijke kenmerken van 

de eilanden, zoals Vlieland of Schiermonnikoog. Het toerisme werd hier een monocultuur, 

waar men het nodige geld mee kon verdienen. Uit cijfers over werkgelegenheid en inkomen is 

gebleken dat het toerisme voor veel eilanders een economisch voordeel bood. De werkloosheid 

op de eilanden daalde, en het gemiddelde inkomen steeg langzamerhand richting het 
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Nederlands gemiddelde. De Waddeneilanden waren dankzij het nieuwe toerisme geen 

economisch achtergestelde gebieden meer.       

 Hoewel de groeiende vraag naar logiesaccommodaties, een externe factor, van belang 

was voor deze toeristische groei, zijn de interne factoren die hebben meegespeeld in het proces 

zeker niet te onderschatten. De wijze waarop de eilanders met de groeiende stroom toeristen 

zijn omgegaan heeft ertoe geleid dat het toerisme deel is gaan uitmaken van de eilander 

cultuurhistorie en de eilander identiteit. Het toerisme kan namelijk gezien worden als iets dat 

de eilanders zelf mogelijk hebben gemaakt: zij boden meer en meer logiesaccommodaties aan, 

verzetten zich niet tegen de komst van (Duitse) gasten na de oorlog en wisten op verschillende 

manieren van het toerisme te profiteren. Het bleek een lucratieve bedrijfssector: zowel de 

bouw, de nijverheid, de handel en het verkeerswezen waren gebaat bij een groeiend aantal 

toeristen. Ook hebben de eilanden het toerisme altijd zelf gepromoot.   

 Gesteld kan worden dat de Waddeneilanden volgens de criteria van Urry’s publicatie, 

ondanks het feit dat zij niet één specifieke plaats behelzen, toch zeker aangeduid kunnen 

worden als een tourist gaze. De eilanden zijn belangrijke toeristische plaatsen geworden 

vanwege hun medische (vroeger) en recreatieve kwaliteiten (nu). In historisch perspectief 

lijken de Waddeneilanden zelfs veranderd te zijn van een romantische in een collectieve 

tourist gaze; waar eerst nog de rust en reinheid centraal stonden en men voornamelijk 

individuele reizen naar een van de eilanden boekte, kwam in de jaren ’50 het omslagpunt naar 

een sterke collectiviteit binnen het Waddentoerisme. Men trok massaal naar de eilanden, 

zowel vanuit Nederland als vanuit het buitenland. Een vakantie naar de Waddeneilanden werd 

de ideale familievakantie, want zij was (zeker in tijden van economische crisis) relatief 

goedkoop – een economische pullfactor die gunstig bleek te zijn voor de eilander bevolking. 

Dit brengt ons weer terug op het eerstgenoemde punt van Urry: het feit dat tourist gazes 

zelfbewust georganiseerd zijn. Deze tendens is al zichtbaar in de gegevens uit dit hoofdstuk – 

immers, men speelde gretig in op de economische voordelen die het nieuwe toerisme met zich 

meebracht – maar laat nog niet goed zien wat het deed met het leven en de identiteit van de 

eilanders zelf. Daarom analyseert het volgende hoofdstuk de relatie tussen toerisme en 

identiteit op de eilanden.  
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3. Beleid en identiteit op de eilanden: established identity of 

cultureel streekproduct? 

 

‘Het is aanneembaar te veronderstellen dat het toerisme voor veel inwoners een 

onderdeel is geworden van de lokale identiteit.’ 180 

 

We hebben uit het voorgaande kunnen concluderen dat de toeristisch-recreatieve sector een 

winstgevende onderneming bleek voor veel eilandbewoners. Langzaam maar zeker kreeg het 

toeristisch bedrijf op de Waddeneilanden de overhand, met een enorme groei in de jaren ’60 

van de vorige eeuw. Ondanks het economische voordeel van deze groei was er ook weerstand 

tegen het toerisme. De Leeuwarder Courant van 15 oktober 1955 riep op tot het instellen van 

een onderzoekscommissie om de toestroom van toeristen onder de loep te nemen. Er waren in 

dat jaar duizenden aanvragen tot overnachtingen op de Waddeneilanden afgewezen. De 

hoofdvraag van het onderzoek zou moeten zijn, of het economisch verantwoord zou zijn om 

de logiescapaciteit uit te breiden op basis van twee maanden van verdiensten, aangezien 

pogingen tot vakantiespreiding waren mislukt. Deze vraag was tot dusver op de 

Waddenconferenties nog nooit aan de orde gekomen.181 Blijkbaar bestond er onder de 

eilandgemeenten minder ophef over de groei van het toerisme dan bij instanties van buitenaf, 

die zich afvroegen of de eilanden mogelijkerwijs zouden afglijden tot het niveau van Zandvoort 

of Scheveningen – een schrikbeeld voor de eilander cultuur, aldus het krantenartikel. 

 Dit onderzoek probeert een antwoord te vinden op de vraag, hoe het toerisme op de 

Waddeneilanden is ontstaan en welke gevolgen dit heeft gehad voor de samenleving op deze 

eilanden. In het vorige hoofdstuk zijn de economische gevolgen behandeld; dit hoofdstuk gaat 

vooral in op de culturele gevolgen. In veel sociologische, antropologische of historische 

publicaties wordt het begrip ‘toerisme’ al snel gekoppeld aan ‘cultuur’ en ‘identiteit’. Wat de 

wisselwerking tussen deze twee begrippen is, blijft vaak nog onduidelijk. Er is volgens recent 

onderzoek van de Australische hoogleraren Elspeth Frew en Leanne White nog te weinig 

aandacht vanuit de academische wereld besteed aan het grijze gebied tussen toerisme en 

nationale identiteit.182 Wat doet toerisme met identiteit? Wordt een identiteit hierdoor 
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versterkt, of wordt deze juist veranderd? Is er dan nog wel sprake van een authentieke cultuur 

of identiteit? White en Frew komen tot de conclusie dat toeristische plaatsen, die zich 

kenmerken door een specifiek cultureel erfgoed, bijdragen aan het scheppen van een imagined 

community183, oftewel een versterking van de nationale identiteit. Met name in landen waarin 

diversiteit centraal staat binnen de samenleving, kunnen toeristische attracties toch een 

eenheidsgevoel bij de toerist creëren.184 In dit opzicht zou deze theorie goed van toepassing 

zijn op Nederland. Het gaat hierbij echter om identiteitsvorming op een nationaal niveau. Dit 

onderzoek is gericht op de Nederlandse Waddeneilanden. De vraag is nu: geldt hiervoor 

hetzelfde? Wordt de eilander identiteit versterkt door het toerisme?   

 

3.1 Identiteit als twintigste-eeuws product  

 

Uit de inleiding kwam al naar voren dat ‘identiteit is wat je bent, [en] imago is wat je lijkt.’185 

Maar waaruit bestaat deze identiteit? Sociaal-culturele regiokenmerken spelen volgens 

Pellenbarg niet alleen een rol bij economische ontwikkeling, maar maken ook onderdeel uit 

van de identiteit en het imago van een regio.186 Het probleem in het geval van bepaalde regio’s 

is het feit dat de eigen identiteit toch grotendeels het imago bepaalt, en niet andersom. ‘Imago 

en identiteit dienen zoveel mogelijk bij elkaar aan te sluiten’, aldus Pellenbarg.187 Een identiteit 

van een regio kan men niet zomaar aanpassen; de enige mogelijkheid in het geval van 

regiomarketing is het benadrukken van sterke punten – in het geval van de Waddeneilanden 

de natuurwaarden en de authenticiteit van de eilander cultuur. Daarbij zou de promotie 

volgens Pellenbarg beter intern dan extern gericht moeten zijn: ‘Wie niet in zichzelf gelooft 

kan zich immers ook moeilijk verkopen aan anderen’.188      

 Een meer toepasselijke definiëring van identiteit, zeker in het licht van dit onderzoek, 

is het begrip ‘streekidentiteit’. Ruimtelijk wetenschapper Carolina Simon stelt in haar 

proefschrift Ruimte voor identiteit. De productie en reproductie van streekidentiteiten in 

Nederland dat de identiteit van een streek een sociale constructie is, die door collectieve en 

individuele actoren gevormd en hervormd kan worden. De machtsverhoudingen tussen deze 
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actoren bepalen welke identiteiten dominant zijn in een streek.189 In het geval van de 

Nederlandse Waddeneilanden is er volgens de criteria van Simon zeker sprake van een 

streekidentiteit, die ingezet wordt bij zowel de verkoop van een toeristisch product als bij het 

behoud van een natuurlijk product.190 Het gaat hier echter wel om een reproductie van een 

streekidentiteit: de identiteit van een streek wordt uit zichzelf gevormd door omgevings-

kenmerken (de natuur) en economisch functionele kenmerken (de wijze van bestaan). De 

identiteit van een streek zoals deze naar voren wordt gebracht door onder andere 

natuurbeschermingsorganisaties, overheidsinstanties en toeristenorganisaties, is hier een 

reproductie van, die Simon een ‘established identity’ noemt.191     

 Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de economische voorspoed in Nederland in de jaren ’50 

een grote toeristische impulsfactor was. De belangenverstrengelingen die hierdoor zijn 

ontstaan, waren echter niet uniek in de geschiedenis. Een van de beste voorbeelden van hoe 

toerisme van invloed kan zijn op de cultuurhistorie van een gebied of plaats, is het 

Amerikaanse Charleston. De Amerikaanse historica Stephanie Yuhl heeft in haar werk A golden 

haze of memory uitvoerig onderzoek gedaan naar de invloed van het toerisme op de 

cultuurhistorie van deze stad. In de jaren ’20 had zich hier een soortgelijke toeristische 

ontwikkeling als die van de Waddeneilanden voorgedaan: door de groei van de welvaart en 

daarmee de groeiende interesse voor toerisme, consumptie en vrijetijdscultuur kwamen er 

steeds meer toeristen naar deze hoofdstad van South Carolina. Burgemeester Thomas Stoney 

zag hier als een van de eersten het economisch belang van in: het toerisme kon een model 

worden voor economisch herstel in de stad. In 1924 verklaarde hij daarom Charleston tot 

‘America’s most historical city’.192 Dit bleek een succes: de Amerikaanse toeristenindustrie ging 

in deze periode gepaard met begrippen als herinnering en nostalgie.193   

 De ontwikkeling van het toerisme in Charleston zorgde voor hernieuwde geschiedenis 

van de stad, die geromantiseerd en opgepoetst werd getoond aan de toeristen. Dit is een 

duidelijk voorbeeld van een ‘established identity’, zoals Simon het beschouwt. Charleston 

veranderde duidelijk in een imagined community met invented traditions194, waar de 
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authentieke cultuur deels opbloeide door het toerisme, maar er ook aan opgeofferd werd. De 

vraag is nu: geldt dit ook voor de (streek-)identiteit van de Nederlandse Waddeneilanden?  Is 

deze met de komst van het toerisme in de tweede helft van de twintigste eeuw verworden tot 

een established itentity, of hebben zij een ‘eigen’ identiteit weten te behouden? Om deze vraag 

te kunnen beantwoorden, zijn in de volgende paragrafen de verschillende factoren die van 

invloed waren op de eilander cultuur nader uiteengezet. 

 

3.2 Natuur, omgeving en identiteit  

De Waddeneilanden worden enerzijds gekenmerkt door hun cultuur, maar anderzijds ook 

sterk gewaardeerd vanwege de natuur. Hoewel in dit onderzoek verder niet op het natuurlijke 

aspect van de eilanden wordt ingegaan, is één auteur met een publicatie over dit onderwerp 

toch het vermelden waard. John Urry, die ook in het tweede hoofdstuk aangehaald is, gaat in 

een kort artikel getiteld ‘The tourist gaze and the “environment”’ in op het landschap als een 

historisch sociaal en cultureel product. De veranderingen in het gebruik van het landschap zijn 

volgens hem afhankelijk van economische, sociale en geografische organisatie van het 

toerisme.195 In de tweede helft van de twintigste eeuw, toen de sociale mobiliteit vergrootte en 

de uitvinding van het fototoestel zorgde voor een jacht op onbekende plaatsen, werd het voor 

toeristische gebieden steeds belangrijker om zich te onderscheiden van de rest. Men streefde 

naar het scheppen van een eigen sfeer, met een ‘eigen’ milieu en een ‘eigen’ traditie. Het 

nieuwe imago moest aantrekkelijk zijn voor zowel investeerders als bezoekers.196 Urry 

benadrukt hierbij dat het geschapen imago in overeenstemming moest zijn met de algemeen 

gewaardeerde beelden van het milieu en in het bijzonder van de natuur.   

 Ironisch genoeg gaan de waarden van natuur en landschap vaak samen met de waarden 

van recreatie en toerisme: natuur zorgt voor ontspanning en genot en de natuurlijke rust en 

schoonheid trekken daarom juist toeristen aan. Urry noemt dit fenomeen ‘visuele 

consumptie’.197 Niet alleen de cultuur, maar ook de natuur wordt zodoende uiteindelijk een 

onderdeel van het toerisme en van de nieuwe (toeristische) identiteit van het gebied. De 

populariteit van een gebied kan volgens Urry echter wel afnemen door deze visuele 

consumptie, doordat de vele bezoekers de natuurlijke waarden van een gebied of plaats 

figuurlijk en vaak ook letterlijk vervuilen. Er zijn volgens Urry twee soorten vervuiling: 
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natuurlijke vervuiling, die bestaat uit afval en vervuiling van water en lucht, en sociale 

vervuiling, die bestaat uit lawaaischoppers, gemotoriseerde voertuigen, uitgaansgebieden, 

etcetera.198 Het ontstaan van de zogenaamde ‘zuipcampings’ op Terschelling valt waarschijnlijk 

in deze laatste categorie. Toch draagt deze vervuiling niet per sé een negatief toekomstbeeld 

met zich mee: Urry beargumenteert dat, historisch gezien, de waardering voor een bepaald 

gebied van tijd tot tijd kan veranderen, zolang de uiterlijke kenmerken van een gebied of plaats 

maar overeenkomen met een bepaalde tijdsperiode. Er bestaat bij toeristen over het algemeen 

een sterke drang naar authenticiteit en nostalgie. Wanneer een kenmerk van een gebied – 

bijvoorbeeld de grootschalige bouw van zomerhuisjes – over een aantal jaar een bepaalde 

nostalgische waarde met zich meedraagt voor de bezoeker, wordt het vanzelf een onderdeel 

van de (toeristische) cultuurhistorie en daardoor positief gewaardeerd.199 Er is dan een 

bepaalde harmonie ontstaan tussen culturele en natuurlijke waarden. Daarnaast zorgde de 

opkomst van het massatoerisme en de daaropvolgende vervuiling voor een versterkte 

milieubewustheid, waardoor het environmental tourism een impuls kreeg.200 Het lijkt er 

daardoor op dat er de laatste jaren, ook voor wat betreft de Nederlandse Waddeneilanden, 

weer een omslag heeft plaatsgevonden van een collective naar een romantic tourist gaze, 

waarin natuurwaarden geherdefinieerd zijn.  

 

3.3 De invloed van eilandbewoners op de identiteit van de Waddeneilanden 

Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat de eilandbewoners in ieder geval zelf een grote rol 

hebben gespeeld bij het ontstaan en vormgeven van het toerisme. Maar wat deed het toerisme 

met hen? Volgens de Amerikaanse psychologe Sarah Bill Schott omvat toerisme niet alleen het 

omgaan met vrije tijd, vermaak of handel, maar leidt het tot veel ingrijpender veranderingen in 

de samenleving. Toeristische plaatsen zijn volgens haar culturele producties, net zoals kunst, 

literatuur of muziek. Door vorm te geven aan hun eigen omgeving, geven de inwoners van de 

toeristische plaatsen ook vorm aan zichzelf: zij (her)definiëren door het toerisme hun eigen 

samenleving, hun eigen bevolking of zelfs hun individuele bestaan.201 Ook de Amerikaanse 

hoogleraar stads- en regionale planning Simone Abram benadrukt in haar bundel Tourists and 

tourism de relatie tussen toeristen en cultuur, waarbij zij beweert dat het toerisme de 
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authenticiteit van een cultuur niet aantast, maar juist deze cultuur een nieuwe vorm geeft.202 

De vraag is dus niet alleen welke gevolgen de enorme groei van het toerisme op de eilanden 

had voor de zo geliefde eilandcultuur, maar ook welke rol de eilandbewoners zelf in deze 

veranderingen gespeeld hebben.        

 De opkomst van het massatoerisme na de Tweede Wereldoorlog bracht een aantal 

veranderingen voor de eilandbewoners met zich mee. Deze waren enerzijds positief, zoals een 

groei van het gemiddelde inkomen en een groei van de werkgelegenheid, maar anderzijds zat 

er ook een negatieve kant aan deze nieuwe vorm van toerisme. Vooral de jongere 

vakantiegangers en het grote aantal extra voertuigen in de zomermaanden zorgden voor veel 

overlast bij de bewoners  van met name Texel, Terschelling en Ameland. De massale groepen 

badgasten vormden een vreemd element in de eilander samenleving. Zij kwamen uit een 

geheel ander milieu, hadden een andere mentaliteit en weken in normen, opvattingen en 

gedragingen sterk af van wat op de eilanden gewoon werd geacht. Een dergelijke situatie leek 

iets onevenwichtigs te hebben en was volgens de Leeuwarder Courant uit die tijd een latente 

bron van spanningen, waaruit gemakkelijk conflicten konden ontstaan.203 Het opmerkelijke is 

echter dat deze conflicten zich in werkelijkheid niet of nauwelijks voorgedaan hebben. In 1963 

verscheen in dezelfde krant het bericht dat de eilandgemeenten het bestaan van een 

jeugdprobleem ontkenden.204 ‘De verhoudingen tussen de badgasten en de eilanders worden 

juist gekenmerkt door een zekere gemoedelijkheid en, vooral van de zijde van de eilanders, een 

grote mate van inschikkelijkheid en tegemoetkomende bereidwilligheid’, aldus het rapport van 

de PPD.205            

 Deze vorm van (kritische) bereidwilligheid uitte zich in de oprichting van verschillende 

belangengroepen, die naast de VVV’s functioneerden. Een goed voorbeeld hiervan is de 

Stichting Ons Schellingerland, opgericht in 1962. De naamgeving laat al duidelijk de 

achterliggende gedachte van deze stichting zien: zij waren niet in essentie tegen het groeiende 

toerisme, maar wilden wel het authentieke Terschelling en de eilandcultuur beschermen. Zo 

stonden zij zeer kritisch tegenover de onrust, tegen de ‘nozems’, en tegen het toenemende 

verkeer op het eiland, maar stimuleerden zij aan de andere kant culturele evenementen, het 

opvoeren van volksdansen en de populaire Terschellinger cranberryproductie.206 In de praktijk 

bleek vaak dat het economische voordeel van het toerisme belangrijk werd geacht, maar dat 
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deze niet per se hoefde te leiden tot een ondergang van de authentieke eilandcultuur. Sterker 

nog: het lijkt er op dat het toerisme, ook op andere eilanden, de eilandidentiteit enkel heeft 

versterkt. De cultuurhistorie van de verschillende Waddeneilanden, die ook in de vooroorlogse 

VVV-publicaties al aan bod kwam, is naast de natuur nog steeds de belangrijkste toeristische 

trekpleister. ‘In cultureel opzicht zijn het authentieke karakter van de dorpjes en de algehele 

eilander knusheid, lieflijkheid en kleinschaligheid illustratief. In cultuurhistorisch opzicht zijn 

visserij, landbouw en jutterij kenmerkend’, aldus het analyserapport Recreatie en toerisme in 

het waddengebied.207 Zo kenmerkt Ameland zich door de erfenissen van de walvisvaart, pronkt 

Texel met haar schapenboeten en tuunwallen en zijn de Schiermonnikogers nog altijd trots op 

hun eigen dialect. Zelfs de folkloristische feesten op de eilanden, waaronder klozum op 

Schiermonnikoog, ouwe Sunderklaas op Texel, Sunderklazen op Ameland en het opkleden op 

Vlieland, zijn nog altijd springlevend in de eilander cultuur – misschien wel juist doordat er 

geen toeristen aan deel mogen nemen. Hierdoor wordt de verbondenheid binnen de lokale 

bevolking in stand gehouden en versterkt dit het gevoel van de ‘eigen’ cultuur en identiteit van 

binnenuit.208            

 Dit sloot echter niet uit dat het toerisme op de Waddeneilanden in de jaren ’60 en ’70 

van de vorige eeuw een zaak van nationaal belang was. Het duurde dan ook niet lang voordat 

steeds meer mensen en (overheids-)instanties zich met het gebied gingen bemoeien. Dit had 

vaak belangenverstrengeling en frictie tot gevolg. In de volgende paragraaf wordt de 

beeldvorming van belangengroepen nader uiteengezet, alsook een beeld geschetst van de 

invloed die personen van buitenaf hadden (of wilden hebben) op de identiteit van de 

Waddeneilanden en hoe de eilanders hiermee omgingen. 

            

3.4 Het beleid van buitenaf: vormgeving door het vasteland 

  

Na de oorlog nam de bemoeienis van buitenaf op het waddengebied sterk toe. Het rapport van 

de PPD meldde dat ‘niet [kon] worden ontkend, dat het toerisme een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij het doorbreken van het sociale isolement, waarin de Friese Waddeneilanden 

ondanks hun relaties met de zeevaart eeuwenlang hebben verkeerd.’209 Ook de planmatige 

overheidsaanpak, die indertijd het ideaal van de maakbare samenleving nastreefde, had zijn 

weerslag op de Waddeneilanden. Door de Wet op de Ruimtelijke Ordening uit 1965 werd het 
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maken van bestemmingsplannen door de Overheid verplicht gesteld.210 Hierdoor ontstonden 

vele discussies en onderzoeken betreffende de Waddeneilanden en het toerisme. Hoe moest 

het toerisme binnen de perken gehouden worden? Wie was hiervoor verantwoordelijk?  

 In de jaren tussen grofweg 1960 en 1990 werden er steeds meer verenigingen met 

belangen in het Waddenzeegebied opgericht. In 1957 besloten alle eiland-VVV’s tot oprichting 

van een federatie van Wadden-VVV’s. Deze federatie werd tevens onderdeel van de Provinciale 

Friese VVV.211 De vraag is echter, hoeveel invloed de betrokken eilandbewoners hier nog 

hadden. De VVV’s, die voorheen in stand werden gehouden door plaatselijke belang-

hebbenden, veranderden in de periode na de oorlog in professionele organisaties met 

beleidsvoering op nationaal niveau. De Waddenfederatie van eiland-VVV’s was volgens 

betrokkenen opgericht vanwege een puur toeristische reden, ‘namelijk het maken van 

propaganda voor de Waddeneilanden’.212 Het uitvoeren van de beleidsplannen zoals opgesteld 

door de Waddenconferentie was volgens hen taak van de verschillende eilandgemeenten, niet 

van de VVV. Hier ontstond de eerste breuklijn tussen de betrokken groeperingen met 

betrekking tot toeristische ontwikkelingen op de eilanden. De VVV’s van de eilanden stonden 

nu recht tegenover de leden van de verschillende Waddengemeenten.   

 Dit was echter geen uitzonderlijke situatie. Er is altijd enige vorm van frictie geweest 

tussen de eilandbewoners en verenigingen van buitenaf, zoals de Waddenvereniging, die in 

1965 werd opgericht als de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, met de 

bescherming van het waddengebied als doel. Op gezamenlijke Waddenconferenties, die eens 

per twee jaar gehouden werden, kwam meermaals een mening naar voren die in strijd was met 

het beleid van de Waddenvereniging. Zo meldt de Leeuwarder Courant in 1986: ‘De eilanden 

zijn in het verweer gekomen tegen de dikwijls gehoorde bewering van de kant van de 

Waddenclub, dat het toerisme daar alsmaar zou toenemen met een steeds sterkere bedreiging 

van de natuur als gevolg.’213 Ook had de Waddenvereniging bijzonder weinig leden op de 

eilanden zelf: gemiddeld was slechts twee procent van alle eilandbewoners lid van de 

Waddenvereniging.214 De grootste kritiek op de Waddenvereniging was het feit dat deze altijd 

in opstand kwam tegen activiteiten waar de natuur even of op kleinschalig niveau verstoord 

zou worden. ‘Eilanders doen dit al eeuwen om hier te leven en de kost te verdienen’, aldus 
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wethouder George Visser van Terschelling in 1990.215 De Waddenvereniging stelde het belang 

van de natuur in het waddengebied voorop en hield hierbij te weinig rekening met de 

eilandbewoners. Er werd een beeld gecreëerd van de eilanden als onderdeel van een uniek 

natuurgebied, met een milieu dat goed beschermd zou moeten worden. De bemoeizucht van 

de Waddenvereniging leidde er onder meer toe dat Schiermonnikoog in 1978 uit deze 

vereniging stapte.216 De situatie werd indertijd treffend een ‘guerrilla op het Wad’ genoemd.217

 Niet alleen belangenverengingen zoals de Waddenvereniging hadden een stem in het 

eilandbeleid: op zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk niveau was men met het beleid 

op de Waddeneilanden bezig. In de jaren ’70 werd geconstateerd dat er van een gecoördineerd 

beleid ten opzichte van het waddengebied geen sprake was. Zeker 25 gemeenten, drie 

provincies en tien ministeries bemoeiden zich met het gebied, maar werkten vaak blindelings 

langs elkaar heen.218 Ook kwamen er tal van verenigingen en commissies bij. Sinds 1976 

bestond er een Stuurgroep Waddenprovincies. In 1980 werden hier de Interdepartementale 

Waddenzee Commissie en het Coördinatiecollege waddengebied aan toegevoegd. Het 

Overlegorgaan Waddeneilanden werd opgericht in 1984 en was specifiek gericht op de 

eilandgemeenten. Daarnaast bestond er sinds 1986 de Vereniging van Waddenzeegemeenten. 

Deze twee samen vormden de Federatie van Waddenzee-gemeenten. Het probleem met al 

deze instanties was dat zij te ver van het lokale niveau af stonden, waardoor er vaak 

verwachtingen werden gewekt die niet konden worden waargemaakt. Daarnaast verweet de 

rijksoverheid de gemeenten dat zij de bescherming van de Waddenzee als natuurgebied te 

gemakkelijk opofferden aan economische belangen.219     

 Al snel werd door de eilandgemeenten zelf besloten dat het zo niet langer ging. In 1984 

besloten de Friese Waddengemeenten dat zij niet langer lid wilden zijn van de Vereniging 

Contact Waddenzeegemeenten, vanwege verschillen in belangen tussen kust- en 

eilandgemeenten.220 In de jaren ’90 werd de weerstand tegen de bemoeienis van de overheid en 

andere instanties, waaronder nog altijd de Waddenvereniging, steeds groter.221 En ook op de 

eilanden onderling ging de samenwerking niet zoals gepland: op 5 december 2008 stapte Texel 

na twintig jaar uit het samenwerkingsverband De Waddeneilanden. Het eiland wilde liever 
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zelfstandig werken en voelde zich meer aangesloten bij de Noord-Hollandse kustgemeenten.222 

Hieruit komt duidelijk naar voren dat de eilanden, ondanks dat zij altijd als één geheel gezien 

worden, toch sterk verschillend kunnen zijn wat betreft hun eigen identiteitsvorming. 

 Toch geldt één aspect van deze identiteitsvorming op Texel zeer waarschijnlijk ook op 

alle andere eilanden. Voor Texel is er in samenwerking met Tien voor Texel223 in 2000 

onderzoek verricht naar de relatie tussen toerisme en de leefbaarheid op het eiland. Hierbij 

werden verschillende facetten van de samenleving onderzocht. Uit literatuurstudie en een 

twintigtal interviews kwam naar voren dat het toerisme de Texelaars sterker bewust maakte 

van hun eigen identiteit.224 Wat wel negatief werd beoordeeld, was bemoeienis van buitenaf. 

‘Overkanters moeten zich vooral niet met het doen en laten van Texelaars gaan bemoeien’, zo 

stelde het rapport.225 Deze houding komt voort uit de eeuwenoude eilander cultuur; eilanders 

waren gewend aan korte lijnen tussen betrokken personen binnen de (kleine) gemeenschap, 

waarin de oudste eilanders het meeste recht van spreken hadden. Daarnaast hadden eilanders 

geen problemen met het feit dat bedrijfsvoering op het eiland nu eenmaal zowel positieve als 

negatieve effecten op de omgeving hadden.226 Het toerisme was zodoende deel uit gaan maken 

van de eilander cultuur (het was nu eenmaal niet meer weg te denken uit de eilander 

samenleving) en mogelijk ook van de eilander identiteit: het beleid van buitenaf had hier 

weinig tot geen invloed op en versterkte juist het gevoel van ‘eiland-zijn’ door een sterke ‘wij 

versus de anderen’-mentaliteit.      
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Conclusie 

 

De Waddeneilanden hebben sinds hun ontstaan altijd kenmerkende eigenschappen gehad, die 

hebben bijgedragen aan een bijzondere cultuurhistorie en een authentiek gevoel van het 

‘eiland-zijn’. Met het doorbreken van het Marsdiep rond het jaar 1170 en de bouw van dijken 

langs de Noord-Nederlandse kust raakten Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en 

Schiermonnikoog afgescheiden van het vasteland. Dit had als gevolg dat de eilanden zich op 

autonome wijze ontwikkelden, waarbij er een sterk ‘wij versus zij’-idee ontstond. Hoewel er 

soms nog wel handelsrelaties tussen de eilanden en het vasteland bestonden, zou het tot het 

eind van de negentiende eeuw duren voordat de (rijkere) Nederlander zijn ogen weer op de 

eilanden richtte. In deze romantische tijdgeest, waarin men op zoek ging naar rust en 

ontspanning, bleken de Nederlandse Waddeneilanden de meest geschikte locatie om een 

aantal dagen terug naar de natuur te gaan. En met de afnemende opbrengsten uit de lokale 

visserij en de landbouw werden deze toeristen, de ‘seumerfeugels’, met open armen door de 

eilander bevolking ontvangen.       

 Nadat het toerisme op de Waddeneilanden in de jaren ’60 een enorme groei had 

doorgemaakt, bleek hoezeer het toerisme de kurk was geworden, waarop de eilandeconomieën 

bleven drijven. Het toerisme werd een kenmerkende wijze van bestaan, zoals de visserij of de 

landbouw vroeger voor velen was geweest. Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen 

hoe het toerisme zich ontwikkeld heeft en wat de sociaaleconomische gevolgen hiervan 

geweest zijn. Het toerisme is in de vorm van VVV-gidsen, belangenverenigingen en een 

stijgend gemiddeld inkomen deel gaan uitmaken van de eilander samenleving, en daarmee van 

de cultuurhistorie van de Waddeneilanden. Deze feitelijke gegevens zijn samengesteld uit een 

veelheid aan bronnen en bieden hopelijk een duidelijk overzicht van de (grote) invloed die het 

toerisme in de loop der jaren op de eilanden gehad heeft.     

 Tot slot rest nog het antwoord op de vraag, of het toerisme van invloed is geweest op de 

eilander identiteit. Historische theorieën over toerisme en cultuur zijn vaak negatief van toon: 

het toerisme zou de identiteit van een eiland veranderen, en het zou kunnen leiden tot het 

vormen van established identities of imagined communities. Dit onderzoek heeft echter 

uitgewezen dat deze theorie niet opgaat voor de Nederlandse Waddeneilanden. De 

cultuurverandering die door de groei van het toerisme is ontstaan, wordt door het grootste 

deel van de eilandbewoners niet als negatief beschouwd. Aangenomen mag worden dat het 

toerisme de identiteit van de eilanden niet of nauwelijks negatief beïnvloed heeft: de 

eilandbewoners hebben juist altijd zelf het toerisme gestimuleerd en hiermee indirect hun 
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eigen identiteit versterkt. Hoewel het sociale isolement uit de voorgaande eeuwen was 

doorbroken, betekende dit niet dat de eilanden geen eigen identiteit meer hadden. Juist door 

het weren van bemoeienis van buitenaf, dat met de stijgende populariteit van het 

Waddentoerisme was ontstaan, heeft de eilander bevolking zich meer en meer afgezet tegen 

invloeden van het vasteland, waardoor de eigen identiteit in stand bleef en in sommige 

gevallen zelfs herleefde. Externe factoren hebben hierdoor over het algemeen weinig invloed 

op de eilander cultuur of identiteit gehad – hooguit het imago is door hen vormgegeven. De 

identiteit is echter niet van buitenaf gevormd, maar authentiek en ‘eigen’ gebleven. Zodoende 

is de streekidentiteit van de Nederlandse Waddeneilanden nog altijd bijzonder en populair bij 

de gemiddelde Nederlandse vakantieganger: denk je aan de Waddeneilanden, dan denk je aan 

vakantie. Althans, dat doen de duizenden vakantiegangers die jaarlijks nog naar een van de 

eilanden trekken zeker. 

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het toerisme met zijn invloed op de sociaaleconomische 

en culturele structuur van de eilanden zeker deel is gaan uitmaken van de cultuurhistorie van 

de Waddeneilanden. Deze conclusie kan mogelijk een handvat bieden bij verder 

cultuurhistorisch onderzoek naar de Waddeneilanden. Zoals reeds in de inleiding naar voren is 

gekomen, is het historisch onderzoek op dit gebied vaak nog onvolledig;  zeker het onderzoek 

naar de identiteit, het imago en het cultuurhistorische erfgoed van de eilanden kan nog op 

verschillende manieren uitgebreid worden. Met een duidelijkere definitie van de eilander 

identiteit, zoals geschetst in hoofdstuk drie, is er ruimte gemaakt voor verder geografisch 

(markt-)onderzoek. In dit onderzoek is de periode van grofweg 1850 tot 1990 nader 

uiteengezet; men zou hetzelfde kunnen doen voor meer recentere publicaties met betrekking 

tot de Waddeneilanden, bijvoorbeeld de verscheidenheid aan websites in relatie tot het 

waddengebied. Het doel van dit onderzoek was aan te tonen dat het toerisme zeker niet 

vergeten of uitgesloten mag worden binnen het cultuurhistorische onderzoek, en het is te 

hopen dat deze conclusie navolging krijgt binnen de betrokken personen en groeperingen.   
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Definities 

 

Bij het benaderen van het toerisme op de Waddeneilanden, met gegevens van zowel vroeger 

als nu, is het van belang om enkele begrippen met betrekking op toerisme en recreatie te 

definiëren om verwarring of onregelmatigheid te voorkomen.    

 In het eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op het ontstaan van het toerisme, al werd 

dat indertijd niet als zodanig aangeduid. Wel wordt er gebruik gemaakt van het begrip 

‘badgast’: voor dit onderzoek is een badgast iemand die speciaal voor het nemen van een 

(Noordzee)bad naar een Waddeneiland trok, ongeacht het aantal nachten dat men daar 

verbleef. Er wordt hier nog geen onderscheid gemaakt tussen dagjesmensen en 

vakantiegangers, omdat het verblijf vaak zeer kort was en bij de eilandbewoners thuis 

gebeurde. Van een toeristenindustrie is daarom geen sprake, en volstaat het om het onderzoek 

op te hangen aan de term ‘badgast’. Pas aan het begin van de twintigste eeuw komt het woord 

‘vreemdeling’ in gebruik als het gaat om toerisme. In het Rapport betreffende het 

vreemdelingenverkeer van Terschelling van het Economisch Technologisch Instituut Friesland 

(ETIF) werd onder vreemdelingen eenieder verstaan “die zich voor kortere of langere tijd (dus 

ook dagjesbezoekers) naar de kust begeeft met het uitsluitende doel zich te ontspannen door 

middel van de geneugten, welke zee, duin en strand, en het gezelschap van gelijkgezinden hem 

of haar bieden”.227 Vreemdelingen en badgasten zijn in dit onderzoek daarom van gelijke 

betekenis, hoewel ze in een verschillende context geplaatst moeten worden. Een badgast is wel 

een vreemdeling, maar een vreemdeling is niet specifiek een badgast. Later spreekt dit 

onderzoek ook van ‘gasten’ of ‘vakantiegangers’, maar de definitie blijft nagenoeg hetzelfde.

 Ook het begrip ‘vakantie’ heeft in de laatste honderd jaar een verandering 

doorgemaakt. Had men eerder ‘vacantie’ als er sprake was van vrije tijd, tegenwoordig spreekt 

men van vakantie wanneer er een reis naar een bestemming buiten de eigen woonplaats wordt 

geboekt. Vrije tijd is met de invoering van de 40-urige werkweek en de vrije zaterdag in 1960 

gewoon geworden; minstens eens per jaar ‘op vakantie gaan’ is voor velen ook haast 

vanzelfsprekend.228 Men spreekt over een korte vakantie als er sprake is van een periode van 

één tot en met drie achtereenvolgende overnachtingen buiten de eigen woning met 

ontspanning of plezier als doeleinde. Een lange vakantie bestaat uit een verblijf met ten 

minste vier aaneengesloten overnachtingen. 229       
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 In de laatste decennia van onderzoek naar de Waddeneilanden wordt er een strenger 

onderscheid gemaakt tussen toerisme en recreatie. Hoewel deze twee termen vaak 

samengaan, wordt vaak niet hetzelfde bedoeld. Onderzoek naar recreatie op de 

Waddeneilanden gaat namelijk vaak in op onderwerpen als watersport, pleziervaart, 

sportvisserij, strandbezoek en wadlopen. Dit zijn activiteiten die vaak één dag in beslag nemen, 

dat wil zeggen dat zij door ‘dagjesmensen’ worden beoefend. Spreekt men over toerisme, 

dan wordt meestal het daadwerkelijke verblijf op de eilanden bedoeld – hoe lang, waar, 

wanneer en met welke middelen men op het eiland verblijft – en wordt het begrip toerisme 

indirect gekoppeld aan de term ‘vakantieganger’ of ‘toerist’. Het is een onmogelijke opgave 

om verschillende gasten te categoriseren; daarom is in dit onderzoek het woord ‘gast’ 

gekoppeld aan ‘vakantieganger’ of ‘toerist’, waarmee bedoeld wordt dat een gast ook 

automatisch een of meerdere nachten op het eiland verblijft. Een  strikt onderscheid tussen 

toerisme en recreatie is daardoor van geen groot belang, en daarom zullen deze termen vaak 

door elkaar gebruikt worden met dezelfde betekenis – hoewel de term ‘toerisme’ de voorkeur 

verdient boven ‘recreatie’.          

 Dan is er nog een opmerking betreffende het begrip ‘Noordzeebadplaatsen’. Over het 

algemeen werd met de term ‘Noordzeebadplaatsen’, zeker na de komst van de Afsluitdijk in 

1932, de badplaatsen in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland bedoeld, en 

niet de badplaatsen op de Waddeneilanden (die vaak nog wel de naam ‘Noordzeebad’ 

droegen). Toch zijn er ook onderzoeken die hier vanaf wijken. Een mooie en goede definitie 

van de term ‘badplaats’ komt uit Beschouwingen betreffende de wederopbouw der 

Noordzeebadplaatsen uit 1947. Dit werk rekent tot de Noordzeebadplaatsen 

‘die nederzettingen aan of dichtbij de kust der Noordzee, welker bevolking geheel of 

gedeeltelijk een bestaan vindt in het verschaffen van logies, voeding en  

recreatiemogelijkheden aan badgasten. (…) Daarnaast zijn de badplaatsen de woonplaatsen 

van hen, die hun levensonderhoud in de seizoensexploitatie vinden.’ 
230

 

In deze definitie behoren de Waddeneilanden ook tot de Noordzeebadplaatsen; het rapport 

maakt echter wel onderscheid tussen de verschillende badplaatsen en –regio’s. In andere 

bronnen is voor de periode vóór 1932 uitgegaan van alle Nederlandse Noordzeebadplaatsen, 

tenzij de Waddeneilanden specifiek werden aangegeven. Pas na het ontstaan van het 

IJsselmeer en de Waddenzee door de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 kwam hier 

verandering in: vanaf dat jaar vallen de badplaatsen in het waddengebied in de categorie 

‘Waddenzeegebied’ of ‘Waddeneilanden’.       
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Grafiek A 

 

 

Bron:  PPD Friesland, Planologische aspecten van de recreatie op de Friese Waddeneilanden (1957), B21- 

  B22, Hoekstra e.a., Een eeuw badgasten, 48 en Wennekes en Reitsma, Hotel Van der Werff, 60. 

 

Grafiek B  

 
 

Bron:  Rijksdienst voor het Nationale plan, Beschouwingen betreffende de wederopbouw, 68-69, en  

  Hoekstra e.a., Een eeuw badgasten, 74-75. 
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Grafiek C 

        
Bron: PPD, Planologische aspecten, 140 (Vacantiedrukte op Texel in 1951, 1952 en 1953) en B21-B22, ETIF- 

            rapporten, Van der Wal, We vieren het pas als iedereen terug is, 306, Abrahamse, Eilanden onder  

            de voet, 26, Hofstra, Enkele culturele en sociale aspecten, 120, Van Krevelen, De Waddeneilanden,  

           54-55, de Leeuwarder Courant uit 1955 en De Groot, Toerisme op Terschelling, 18-19.  
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Bron:  Abrahamse, Eilanden onder de voet, 27. Fijn, Agrarisch-maritieme en toeristische ontwikkelingen,  

  48. ETIF, Enige economische aspecten, 16 en de Leeuwarder Courant van 24 oktober 1986, 10.  
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Grafiek E:  Aantal slaapplaatsen, in verschillende categorieën logiesaccommodaties, 1939-1974. 

 

 

 

 

Bron:  ETIF, Enige economische aspecten (1962), Bijlage II-I. PPD Friesland, Planologische aspecten van  
  de recreatie, 74-75 en BIII, tabel 1 en 2. Rapport studiecommissie Waddeneilanden, De  
  Waddeneilanden (1959), 15, bijlage II. Abrahamse, Eilanden onder de voet,27. N.B.: In 1974 telde  
  Ameland 6522 slaapplekken in kamphuizen (hier opgenomen in totaal). 
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Grafiek F 

 

Bron:  CBS Statline, ‘Regionale inkomensverdeling, tijdreeks 1946-1994’, gemiddeld inkomen per  

  gemeente (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel, Vlieland). 

 

Grafiek G 

 

Bron:  CBS Statline, ‘Regionale inkomensverdeling, tijdreeks 1946-1994’, gemiddeld inkomen per  

  gemeente (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel, Vlieland) en voor heel Nederland.  
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