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Slotbeschouwing

Tijdens de onderzochte periode bestond op Terschelling een samenleving die door onderlinge 
solidariteit werd gekenmerkt. Terschellingers hebben altijd pal voor elkaar gestaan, zowel in 
tijden van vrede als van oorlog. Dat was met name het geval in de periode van de zeilvaart, toen 
het eiland ten gevolge van ongevallen op zee een structureel vrouwenoverschot telde, zoals in 
veel gemeenschappen met een relatief hoog aantal zeevarenden. Dit gegeven was de drijfveer 
voor het ontstaan van sociale arrangementen in de vorm van fondsen, waarmee weduwen en we-
zen werden ondersteund, en zeemansverzekeringen. De zorg voor elkaar blijkt op Terschelling 
tijdens de bezetting uit de wijze waarop de in één klap vaderloos geworden zeemansgezinnen 
werden gesteund, uit de op het welzijn van de bevolking gerichte, soms risicovolle activiteiten 
van Atte Hibma inzake de voedselvoorziening en uit de steun van Dirk Mentz Fonds, Willem Ba-
rends Fonds en zeemansverzekering De Buul. De samenleving zoals die in de beschreven periode 
op het eiland bestond verdient dan ook de kenschets ‘zorgzaam’. Dat men tijdens de bezetting 
niets voor de op het eiland woonachtige joden heeft kunnen doen, deed velen oprecht verdriet. 
Want aan hen heeft het isolement waarin Terschelling tijdens die periode verkeerde, uiteindelijk 
het leven gekost.
Voor de zeemansgezinnen werd goed gezorgd. Sporadisch is er een aanwijzing voor collectes zo-
als die op meer plaatsen in het land voor hen werden gehouden toen de Duitsers het deel van de 
gages dat aan de gezinnen toeviel, verlaagden tot het niveau van Maatschappelijk Hulpbetoon. 
Dergelijke acties waren echter al snel overbodig toen hulp van buitenaf kwam in de vorm van de 
Zeemanspot. Dit fonds heeft, mede dankzij de inzet van een Terschellinger vrouw en twee man-
nen, dertig zeemansgezinnen op het eiland financieel de oorlog door geholpen. Toevalligerwijs 
heeft de grote initiator van het fonds, Walraven van Hall, enkele jaren van zijn - korte - leven op 
Terschelling doorgebracht. Het zou te ver voeren daaruit te concluderen dat hij er is aangestoken 
door het virus van de ‘zorgzame samenleving’. Van Halls motieven kwamen bij de oud-zeeman 
voort uit zijn liefde voor het vak; hij wilde solidair zijn met de zeelieden en hun gezinnen toen 
die in nood raakten. De wijze waarop hij het fonds leidde is alleszins bewonderenswaardig. Niet 
voor niets werd Van Hall in het voorjaar van 2006 door het Historisch Nieuwsblad gerekend tot 
de tien grootste verzetshelden die ons land in 1940 - 1945 heeft gekend.
Helaas kwam een veertigtal van Terschelling afkomstige zeelieden tijdens de oorlog om het le-
ven. Het werk dat het Prinses Margriet Fonds in het verlengde van de Zeemanspot na de bezetting 
voor hun gezinnen ontplooide, heeft op Terschelling veel waardering ondervonden. Het fonds 
heeft tientallen weduwen en wezen op het eiland geholpen hun leven weer op orde te krijgen.

Wanneer we de periode overzien waarin men op Terschelling met de Duitse bezetting werd ge-
confronteerd, valt nog een aantal zaken op. Allereerst is dat de, in vergelijking met elders, be-
trekkelijk vreedzame wijze waarop bevolking en leden van de bezettingsmacht in deze periode 
naast elkaar leefden. Een enkele uitzondering daargelaten, is op het eiland nauwelijks sprake 
geweest van een echte conflictsituatie. Alleen tijdens de laatste maand van de bezetting was over 
en weer sprake van openlijk vijandelijke gevoelens. De vreedzame verhouding tussen bevolking 
en bezetters werd enerzijds veroorzaakt door het feit dat de op het eiland aanwezige Duitsers 
zich over het algemeen fatsoenlijk gedroegen, waaruit voortkwam dat dit voor de bevolking geen 
aanleiding gaf tot het plegen van verzet. Een andere oorzaak voor het aanvankelijk uitblijven 
van verzetsactiviteiten was het betrekkelijke isolement waarin Terschelling gedurende de bezet-
ting verkeerde. Dat leidde er niet alleen toe dat men volstrekt op elkaar was aangewezen, maar 
bood ook geen ruimte tot verzetsdaden. Slechts de ondersteuning van zeemansgezinnen, een 
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illegale activiteit, is hier een uitzondering op geweest. Openlijk verzet was niet mogelijk: wie op 
het eiland eenmaal door de Duitsers werd gezocht kon er op rekenen vroeg of laat door hen te 
worden gevonden. De resultaten van de op 24 juli 1944 gehouden razzia illustreren dat. Van dit 
gegeven is de bevolking zich gedurende de gehele bezetting terdege bewust geweest, getuige ook 
de uitspraken van betrokkenen in deze studie.
Het feit dat Terschellingers en Duitsers ten gevolge van het isolement voortdurend op elkaar 
waren aangewezen heeft hier onder de eilanders tot een unieke vorm van accommodatie geleid, 
met als voornaamste oogmerk problemen zoveel als redelijkerwijs mogelijk was uit de weg te 
gaan en de bezettingstijd zo goed mogelijk door te komen. Dit gold overigens ook voor de andere 
waddeneilanden, waar een identieke situatie bestond. Het isolement versterkte het eilanderge-
voel, waardoor men zich nog meer dan in een normale situatie met elkaar en met het eiland 
verbonden voelde. Ook de leden van de Duitse bezettingsmacht zullen door het eilandergevoel 
zijn beïnvloed. Onder de Terschellinger bevolking heeft deze factor ertoe geleid dat men, meer 
dan dit op de vastewal het geval was, niet als vijanden met de Duitsers omging. Zo werden de 
Duitsers dan ook overwegend niet gezien. Ze waren er nu eenmaal, men kon niet om hen heen, 
simpelweg omdat hun aanwezigheid dag en nacht werd gevoeld. De Duitsers waren alom tegen-
woordig in het dagelijks leven, hetgeen nog werd versterkt door het feit dat vrijwel alle Terschel-
linger mannen op de één of andere wijze voor de bezettingsmacht werkten en dus voortdurend 
met hen in contact kwamen. Daardoor had een groot deel van de bevolking het idee met hen tot 
dezelfde gemeenschap te behoren en het eiland met hen te delen. Dit gevoel ontstond zodra men 
aan de aanwezigheid van de Duitsers was gewend en duurde voort zolang er weinig uitzicht was 
op een spoedige verandering in de gegeven omstandigheden. Bovendien hadden Terschellingers 
en Duitsers veelal dezelfde belangen, zoals veiligheid en voedselvoorziening. Pas toen in 1944 
de zuidelijke helft van Nederland was bevrijd en in 1945 ook voor het noorden de bevrijding 
naderde drong het besef weer door dat deze situatie eindig was. Het was ook in deze periode dat 
zich op het eiland een verzetsgroep formeerde. Op de andere waddeneilanden voltrok zich een 
soortgelijke ontwikkeling.
Toch is op Terschelling van echte collaboratie slechts in geringe mate sprake geweest, wanneer 
het aantal concrete gevallen met de omvang van de totale bevolking wordt vergeleken. Op het 
eiland waren enkele tientallen leden van nationaal-socialistische organisaties woonachtig, die 
na de bezetting in het kader van de Bijzondere Rechtspleging voor tribunalen of Bijzondere 
Gerechtshoven moesten verschijnen. Ze kregen in de meeste gevallen maatregelen opgelegd of 
werden tot geld- en/of celstraffen veroordeeld. Afgezien van een tiental fanatiekelingen is op 
Terschelling onder de collaborateurs voornamelijk sprake geweest van ‘lichte’ gevallen. Veelal 
ging het om eenvoudige mensen die op een bepaald moment, uit wat voor motieven dan ook, de 
verkeerde keus maakten.
De behandeling van Terschellinger ‘moffenmeiden’ door POD/NBS is zeer tactvol geweest. Door 
hen met eenvoudige maatregelen te bestraffen terwijl de wet daartoe geen mogelijkheid bood, 
is voorkomen dat deze groep met een uitbarsting van volkswoede is geconfronteerd. Van veel 
andere plaatsen in het land is dit fenomeen maar al te bekend. Het heeft tot veel ellende geleid 
die zelfs tot in de volgende generatie doorwerkte. Doordat men er op Terschelling op een andere 
manier mee om ging, kon dat daar worden verhinderd. De toenmalige bestuurders hebben veel 
menselijk inzicht gehad.

Meest opvallende figuur in de oorlogsgeschiedenis van Terschelling is gemeentelijk veearts Atte 
Hibma, die zich door zijn bepalende rol bij de tewerkstelling voor de Duitsers sterk op de voor-
grond plaatste. Hibma heeft in hoge mate met de Duitsers samengewerkt, soms meer dan nodig 
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was. Hij bereikte echter wel dat tijdens zijn optreden geen Terschellinger mannen naar Duits-
land werden gestuurd. Dat moet veel gezinnen een tragisch lot hebben bespaard.
De behandeling die Hibma na de oorlog ten deel viel is in dat licht niet geheel correct geweest 
en vormt misschien wel een voorbeeld van hoe het tijdens de Bijzondere Rechtspleging soms mis 
kon gaan. Zijn dagvaarding werd eind 1947 door het tribunaal vervallen verklaard, maar voor 
het zover kwam werd hij al medio 1945 uit zijn functie geschorst. Dat hem in september 1946 
met terugwerkende kracht per augustus 1945 ontslag werd verleend was niet correct, omdat de 
protesten tegen zijn behandeling veel aanvullende informatie boden. Meer voor de hand had 
gelegen de zaak opnieuw te bekijken. Men kan zich dan ook afvragen welke zin dit ontslag had. 
Vanaf 1946 heeft het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening hem in grote on-
zekerheid gelaten en zijn lot helemaal in handen gelegd van de gemeente Terschelling. Die nam 
hem in oktober 1946 weer in tijdelijke dienst, maar wist verder niet wat met hem aan te moeten. 
Pas toen Hibma in 1948 zelf aan de bel trok kwam het weer tot een vast dienstverband.
Een andere figuur die zich op Terschelling tijdens de bezetting profileerde, was Gustaaf van 
Dieren. Getuige zijn optreden, was hij zonder meer Duitsgezind. Hij hield een ‘foute’ toespraak 
tijdens de installatie van NSB-burgemeester Bakker, collecteerde voor de Winterhulp en liet zich 
na een eerste verzoek daartoe prompt als wethouder in een Duitsgezind adviescollege instal-
leren. Zelfs probeerde hij lid te worden van de SS, al was dat een naïef aandoende poging om 
macht te verkrijgen over Bakker. Van Dieren heeft zijn handen mogen dichtknijpen dat hem de 
toegang tot deze organisatie werd geweigerd. Het was hem na de oorlog zeker op enkele jaren 
gevangenisstraf komen te staan indien zijn poging succes had gehad. Tegenover zijn laakbaar 
optreden staat echter dat hij tijdens de vervulling van het wethouderschap steeds in het belang 
van de bevolking heeft gehandeld, zoals uit zijn CABR-dossier blijkt. Talrijke ooggetuigen had-
den dat bovendien kunnen bevestigen, was het tot een zaak tegen hem gekomen. Uit zijn dossier 
blijkt verder, dat Van Dieren als ‘pathologisch’ te boek stond omdat hij onder spanning onbere-
kenbaar gedrag vertoonde. Men kon hem dus, als dit een correcte analyse van zijn karakter was, 
in concreto weinig aanrekenen.

Een opvallende ontwikkeling op het naoorlogse Terschelling is die inzake de ex-politieke delin-
quenten die zich profileerden als horecapioniers. Jan de Graaf c.s. hebben met groot zakelijk 
inzicht en opvallend veel durf een aantal goed lopende horecagelegenheden op het eiland neer-
gezet, die vrijwel allemaal nog steeds succesvol worden geëxploiteerd.
Bij de houding die de bevolking van Terschelling tegenover deze mensen aannam dient de vol-
gende kanttekening te worden gemaakt. Men scheen kennelijk vergeten te zijn dat nagenoeg het 
volledige, op het eiland aanwezige mannelijke bevolkingsdeel tussen de 18 en 60 jaar tijdens de 
bezetting voor de Duitsers heeft gewerkt. Dat gebeurde aanvankelijk zelfs op vrijwillige basis; 
pas eind 1942 werd zulks verplicht gesteld wilde men niet naar Duitsland worden gestuurd. Het 
werken voor de bezettingsmacht op Terschelling hield de mannen uit het gevaarlijke Duitsland 
weg en leverde gezien de uitbetaalde vergoedingen financieel ook nog het nodige op. Het is 
dan ook minstens merkwaardig te noemen dat men na de oorlog een verontwaardigde houding 
meende aan te moeten nemen toen genoemde oud-delinquenten op het eiland verschenen en 
met hard werken probeerden een nieuwe toekomst op te bouwen.
Natuurlijk, wanneer men in de oorlog vader of echtgenoot heeft verloren is een dergelijke hou-
ding voorstelbaar en misschien wel vanzelfsprekend. Maar op Terschelling was de verontwaar-
diging dermate groot dat dit, in het licht van de werkelijkheid van het verleden, onlogische 
proporties aannam. Leggen we hier het oordeel naast van verschillende deskundige auteurs - 
Wiersma, Ypma - dat de houding van de Terschellingers tijdens de bezetting ‘niet onverdeeld 
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gunstig’ was, dan wordt het contrast nog sterker. Of zaten Jan de Graaf en wethouder Stobbe er 
niet ver naast toen zij suggereerden dat de verontwaardiging over het optreden der oud-delin-
quenten misschien gebaseerd was op zakelijke motieven, kortom: op broodnijd?
Er is sprake geweest van puur menselijk gedrag waarbij de achterliggende motieven elkaar heb-
ben versterkt, gedrag dat destijds overal in het voormalig bezette Europa voorkwam wanneer 
mensen met een beladen verleden het pad betraden waarvan anderen de overtuiging hadden 
dat het het hunne was. In dit licht gezien heeft het gedrag van de naoorlogse Terschellingers dus 
niet zoveel afgeweken van wat elders voorkwam.

Een enkel woord tenslotte nog over het verschuivend perspectief. Na 1945 heeft de visie op de 
Tweede Wereldoorlog veel veranderingen ondergaan. Dat geldt ook voor de bezetting van Ter-
schelling, evenals voor de lotgevallen van de Nederlandse koopvaardij, waarop zoveel mensen 
afkomstig van Terschelling voeren. Met het voortschrijden der tijd zijn er nog maar weinigen in 
leven die de Tweede Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog in het 
algemeen en de Duitse bezetting in het bijzonder zijn op Terschelling dan ook, evenals elders in 
het land, in het algemeen geen actuele thema’s meer.
Nederlanders blijken echter meer over de Tweede Wereldoorlog te weten dan vaak wordt ge-
dacht. Bewijs hiervoor vormen de resultaten uit 2006 van het jaarlijks Nationaal Vrijheidsonder-
zoek, uitgevoerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. ‘Men’ blijkt nog goed op de hoogte te zijn 
van onderwerpen als de ideeën van de nazi’s en de jodenvervolging. Maar vooral dit laatste on-
derwerp wordt vaak in het verkeerde perspectief geplaatst. Zo denkt 83 procent van de bevolking 
dat de moord op de joden oorzaak van de oorlog was. Nederlanders onder de 25 jaar hebben een 
‘zorgelijk’ kennisniveau over de oorlog, zo blijkt verder uit het onderzoek.
Over de rol van de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog ontbreekt in ons land veel kennis. 
Het is weinigen bekend welke bijdrage vloot en opvarenden hebben geleverd aan de uiteindelijke 
geallieerde overwinning. Pas vanaf 1995 worden, na protesten van veteranenorganisaties, tijdens 
de Nationale Dodenherdenking op de Dam te Amsterdam de opvarenden van de koopvaardij-
vloot genoemd.
Tijdens het onderzoek voor deze studie kwam op Terschelling een groot gebrek aan kennis over 
de lokale oorlogsgeschiedenis aan het licht. Zo denken veel eilanders dat veearts Atte Hibma een 
ronduit ‘fout’ man was die de Terschellingers voor de Duitsers aan het werk zette en na de oorlog 
min of meer vrijuit ging. Ook andere tijdgenoten worden zonder blikken of blozen als ‘collabo-
rateur’ aangemerkt. Nadere verificatie wees in de meeste gevallen uit dat daarvan in het geheel 
geen sprake is geweest, zodat verder onderzoek achterwege kon blijven. In het geval van Gustaaf 
van Dieren waren dergelijke kwalificaties minder onterecht, maar is hij het zelf geweest die daar 
aanleiding toe gaf. Moge deze studie bijdragen aan meer kennis over Terschelling tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en aan een beter beeld van de mensen die in deze periode aan de touwtjes 
trokken, als ‘kinderen van hun tijd’.




