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*************************************************************************** 
Voorzitter Meindert Schollema heet de aanwezigen van harte welkom en stelt ons eigen 
bestuurslid, Ties Groenewold, voor aan het publiek. Ties Groenewold, oprichter en eigenaar van 
Oorlogsmuseum Middelstum, zal het vanavond hebben over een stuk onbekend gebleven 
oorlogsgeschiedenis van de provincie Groningen, het eiland Rottumeroog 1940-1945. 
 
De opkomst is geweldig; we mogen maar liefst 53 belangstellenden begroeten, waarvan een 
aantal mensen uit Usquert en omliggende dorpen. 
 
Op zaterdag 22 april a.s. zal het Oorlogsmuseum, gezeteld aan de Oudeschoolsterweg 24  te 
Middelstum, na een grondige verbouwing de deuren opnieuw openen. Het loont zeer zeker de 
moeite om het museum te bezoeken. Ook zal op deze dag de tweede druk van het boek 
"Knikkeren in Spertijd"  worden verkocht in het museum. 
 
*************************************************************************** 
Op het kleine stukje natuurgebied met een oppervlakte van 2.5 km2 met de naam Rottumeroog 
verwachtte men eind jaren 30 van de vorige eeuw weinig dreiging van de op handen zijnde 
oorlog. Maar omdat Rottumeroog vlak bij het Duitse eiland Borkum ligt, was reeds in 1939 de 
marine  gestationeerd op het eiland  en voegden op  11 maart 1940  een aantal mannen van de 
infanterie zich bij deze groep. Dit zeer tegen de zin in van landvoogd Jan Toxopeus en zijn gezin, 
want de infanteristen verbleven deels in de woning van Toxopeus.  

 



 
Bezetting 
Op 10 mei 1940 was dan toch zover: vanuit het eiland Borkum werd Rottumeroog met drie boten 
ingelijfd door de Duitse bezetters. Zonder geweld werd het eiland overgegeven. De familie 
Toxopeus was niet aanwezig; zij waren op dat moment op het vaste land. De 30 Nederlandse 
militairen werden zonder problemen krijgsgevangene gemaakt. 
" Die Insel wird erreicht. Es ist kein Anleger vorhanden. Die Boote fahren so weit wie möchlich an 
dem Strand heran. Die Landungsabteilung muss die letzten Meter durch das Wasser gehen. 
Inzwischen überbrengt der Parlementär die Nachricht der Übergabe der Besätzung’’ 
 
In de avonduren kwamen Jan Toxopeus en zijn familie terug op het eiland. De Duitsers hadden 
de mooiste plekken van hun huis ingenomen; de hond en het paard waren gedood en de kluis 
was gekraakt. Er braken voor de familie Toxopeus minder goede tijden aan. 
De Nederlandse krijgsgevangen werden in de dagen daarna afgevoerd, eerst naar Borkum en van 
daaruit naar een kamp in Wilhelmshaven. 
 
Strategische positie 
Reden voor de inname van het eiland Rottumeroog was haar strategische positie, slechts 8 km 
van het eiland Borkum. Borkum had  een belangrijke haven, vliegveld en een zg. Seefliegerhorst -  
een vliegbasis op het water voor watervliegtuigen. Tussen Rottumeroog en Borkum lag het 
Huibertsgat, de vaargeul om Emden te bereiken. 
Daarnaast ligt Rottumeroog in de aanvliegroute van de geallieerde vliegtuigen  die de grote 
havensteden in noordwest Duitsland wilden bombarderen. 
 
Batterij 
Op Rottumeroog werd een luchtafweerbatterij gebouwd om Borkum en de Eems beter te 
beschermen. Dit werd de 5e batterij van de Marine Flak Abteilung 216 en bevatte vier kanonnen 
van het kaliber 8,8 cm.  Dit geschut kon zo'n 14,1 km ver en 10,5 km hoog schieten. Later dat jaar 
werden aan de batterij nog twee lichte luchtdoelkanonnen toegewezen die tot 2 km hoogte 
konden schieten. 
Op enige afstand van de kanonnen werd een luisterapparaat, bestaande uit vier grote 
luisterschelpen, geplaatst. Hiermee kon men naderende vliegtuigen aan horen komen. De 
reikwijdte van dit apparaat bedroeg tussen de 5 en 12 km, afhankelijk van de weersgesteldheid. 
Alle stellingen werden door de Duitsers, eventueel met behulp van lokale aannemers, gebouwd. 
De benodigde materialen werden per boot naar het eiland gebracht. Hiervoor had men enkele 
schepen gevorderd, waaronder de onbekende WK27. Proviand en soldaten werden met de 
ingevorderde boot De Schiermonnikoog van en naar het eiland gebracht. Op het eiland zelf werd 
een smalspoor aangelegd om karretjes makkelijk te kunnen vervoeren naar de batterij.  
 
 
 
 
 



 
Barakken 
Voor de bemanning werden al gauw  twee barakken gebouwd op het eiland. De ene bood ruimte 
aan ongeveer 100 soldaten. De andere, iets kleinere barak, bood onderdak aan de officieren en 
andere militairen van hogere rang. Tevens bevatte deze barak de kantine, keuken , 
telefooncentrale en een kleine werkplaats. Twee kleine barakken deden dienst als wc en toilet.  
Voor drinkwatervoorziening werd een bron gebruikt die al voor de oorlog aanwezig was. 
 

 
 
 
Operatie Dynamo 
De oorlog leek op eerste gezicht op het eiland Rottumeroog ver weg, maar niets was minder 
waar. Vanuit operatie Dynamo, dat zich tussen 26 mei en 4 juni 1940 afspeelde in Duinkerken, 
Frankrijk, kwamen zo'n 20.000 Engels en Franse soldaten om het leven op de Noordzee, 
getorpedeerd door Duitse Schnell- en U-boten. De lichamen dreven door de stroming richting de 
noordkust van Nederland en spoelden vanaf juli 1940 zodoende ook aan op Rottumeroog  De 
soldaten zorgden ervoor dat  vele lichamen op een provisorische drager werden vervoerd naar 
een begraafplaats verderop gelegen op het eiland. Ook op Rottumerplaat spoelden lichamen 
aan, die eerst met de boot en later met de drager werden vervoerd naar de begraafplaats. 
  
Vervoer van en naar het eiland 
Zieke en gewonde soldaten werden met behulp van vissersbootjes vervoerd naar het Marine 
Lazarett op Borkum of naar Noordpolderzijl om van daaruit verder te worden vervoerd naar 
Groningen of Emden, afhankelijk van de verwondingen. 
Een van de schippers die hier bij betrokken was schipper Teerling, een goede bekend van Jan 
Toxopeus. 
 
Om de tijd op het eiland te verdrijven werd gevoetbald en andere spellen gespeeld. Daarnaast 
was er een heus blaasorkest opgericht. 



 
 
Spannende momenten 
Met enige regelmaat vielen er bommen  van verscheidene kalibers op het eiland. 
Op 9 september kwam het meest spannende moment voor de bemanning, toen de loop van het 
4. geschut ontplofte. De granaat was vast blijven zitten, waardoor de loop in tweeën was 
gebarsten en de naastgelegen munitieruimte zwaar beschadigd werd. De brand die hierdoor 
ontstond werd door de bemanning zelf geblust en wonder boven wonder vielen er geen 
gewonden. Het journaal van Jan Toxopeus maakte hier ook melding van. 
 
Najaar 1940 
In september 1940 keerde het tij. Het begon steeds meer te stormen. De barakken kwamen 
soms deels onder water te staan, en nijpender was dat de duinen waarop de batterij stond, door 
het hoge water werden weggeslagen.  Daarnaast was het eiland in deze periode onbereikbaar.  
De combinatie van deze factoren maakte dat men besloot te verhuizen naar het nabijgelegen 
eiland Schiermonnikoog.  In de winterperiode van 1940-1941 begon de algehele afbraak van de 
stelling en werd verhuisd naar Schiermonnikoog.  40 soldaten bleven achter op Rottumeroog.  
 
Bunkers 
Door de oorlogsverklaring aan Amerika en de dreiging van Rusland kwam een plan om bunkers te 
bouwen op de Nederlandse Waddeneilanden.  Een onderzoek om bunkers te plaatsen op 
Rottumeroog, gaf aan dat de bereikbaarheid van het eiland zeer ongunstig was en de op het 
eiland aanwezige soldaten ontoereikend voor verdediging. De conclusie was dat het eiland niet 
geschikt was om daar een bunker te bouwen. 
 
Bevrijding 
Op 20 april 1945 werd de toenmalige gemeente Warffum, waar Rottumeroog indertijd onder 
viel, bevrijd. Jan Toxopeus, die in 1943 het eiland had moeten verlaten, kwam op 17 mei 1945 
voor het  eerst sinds anderhalf jaar, terug op het eiland. Vanaf juli dat jaar werden de Duitse 
barakken afgebroken. 


