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publicatie is een mengeling van jeugdherinneringen 
en historisch onderzoek, aangevuld met een 
beschrijving van de toestand van het eiland en 
de flora en fauna daarvan. Het resultaat was een 
soort gids voor bezoekers van Schiermonnikoog 
en het verschijningsjaar daarvan (1868) zal geen 
toeval zijn geweest: kort daarvoor was officieel een 
begin gemaakt met het bestaan van het eiland als 
toeristische trekpleister (‘kuurbadplaats’). Deze 
publicatie verscheen bovendien juist op het moment 
waarop de Waddeneilanden in de belangstelling 
kwamen te staan vanwege hun bijzondere natuur.1 
Prins was een kind van de romantiek en zijn gids 
voor Schiermonnikoog past goed in het kader van 
het nieuwe Nederlands nationale identiteitsbesef, 
waarbinnen aan het landschap als toneel van het 
roemruchte verleden een plaats was ingeruimd.2 

Hier en daar blijkt dat Winkler Prins 
voor zijn historische gedeelte naast oudere 
(gedrukte) bronnen ook archiefmateriaal 
moet hebben gebruikt; daarnaast vertelt hij 
wederwaardigheden, die hij als jongen van 
eilanders uit overlevering had gehoord.3 In zekere 
zin kunnen we hem beschouwen als een van de 
voorlopers van een lange traditie van ‘eilander’ 
geschiedenisonderzoekers. Een systematisch 
bronnenonderzoek en dan met name in archieven, 
liet echter nog lang op zich wachten. In dit verband 
kan bijvoorbeeld het werk van D. Vermeulen over 
Vlieland en dat van Henk Schoorl over de westelijke 
Waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling 
worden genoemd. Het zijn in de eerste plaats 
(kwantitatieve) bronnenverzamelingen, uit tot 
dan toe weinig of niet bekend archiefmateriaal 
vergaard, die van nut kunnen zijn voor serieus 
verder onderzoek naar de geschiedenis van de 
Nederlandse Waddeneilanden.4

Vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw, toen de 
Nederlandse Waddeneilanden door het 
(zeebad)toerisme in de belangstelling 
kwamen te staan, verschenen ook 
talrijke beschrijvingen en publicaties 
daarover. Tot de eerste daarvan 
behoren die van botanici als Frederik 
Willem van Eeden (vanaf 1867) en 
Franciscus Holkema (1870); veel later 
zou de bekende Jac. P. Thijsse in hun 
voetspoor treden. Als voorlopers 
van dit genre zijn in zekere zin de 
reisverslagen van de Luikse hoogleraar 
Jan Ackersdijck te beschouwen, die in 
september 1826 de eilanden Texel tot 
en met Borkum bezocht. Hij was van 
mening dat informatie en kennis, die ter 
plaatse wordt vergaard, nuttig is voor 
de beeldvorming van degenen die zich 
met de geschiedenis en economie van 
staten bezighouden. Zijn reisverslagen 
bevatten, naast algemene, dan ook 
historische informatie.

Anthony Winkler Prins  
en Schiermonnikoog
Eén van de vroegste monografieën is het 
boekje Geschiedenis en beschrijving van het 
eiland Schiermonnikoog van de later door zijn 
encyclopedie bekend geworden predikant Anthony 
Winkler Prins. Hij had een deel van zijn jeugd 
op Schiermonnikoog doorgebracht, waar zijn 
vader heel- en vroedmeester was geweest. Zijn 
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Voor Schiermonnikoog is er voor de 
onderzoeker het probleem dat dit eiland voor 
provinciale overheden van minder belang was. In de 
voorafgaande landsheerlijke periode (1498-1580) 
was dit anders geweest. In 1517 werden de duinen 
van Schiermonnikoog met de (konijnen)jacht uit 
naam van Karel V, als heer van Friesland, verpacht. 
Kort daarop (1525) trachtte de centrale overheid 
dit ‘regaal’ uit te breiden tot het aangrenzende 
eiland Bosch. Dit lag ten oosten van de Lauwers, 
dus op Gronings grondgebied, waar Karel V geen 
zeggenschap over had. Tegen het licht van de 
controlepolitiek van de keizer, die in dit gebied met 
name gericht was tegen de stad Groningen met haar 
eigen politieke agenda, moesten de monden van 
de scheepvaartroute daarnaartoe bij de regering in 
Brussel bijzondere interesse wekken. De verwerving 
van het eilandje Bosch (1551) en daarmee de 
controle over de oostelijke Lauwersingang, zal 
daarmee verband hebben gehouden. Inmiddels 
was Karel V ook landsheer van Groningen en 
Ommelanden geworden (1536). Daarnaast was 
op de eilanden naast de drukbevaren zeegaten 
Lauwers en Scholbalg het strandrecht van belang.5

Schiermonnikoog werd in 1580, nadat Friesland 
de zijde van de Opstand tegen de landsheer Filips II 

had gekozen, als ‘vijandig vermogen’, samen met 
het op het eiland gelegen bezit van het klooster 
Klaarkamp geconfisqueerd en in zijn geheel 
eigendom van de Staten van Friesland. Doordat 
het in feite een financiële schadepost was, die meer 
kostte dan hij opbracht, besloten de Staten in 1638 
dit bezit van de hand te doen.6 Vooraf hadden 
ze het, als smaakmaker voor gegadigden, tot 
heerlijkheid verheven. Hierna oefenden de Staten 
van Friesland over Schiermonnikoog nog slechts 
de soevereiniteit uit. Dit overigens in tegenstelling 
tot het buureiland Ameland, dat tot in de Bataafse 
tijd (1795-1806) geografisch wel tot Friesland 
behoorde, maar politiek geen deel daarvan 
uitmaakte, en daarmee ook niet van de voorloper 
van de moderne Nederlandse staat, de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden.7

Van directe Friese ‘staatsbemoeienis’ met 
Schiermonnikoog zou in de komende anderhalve 
eeuw nog slechts in beperkte mate sprake zijn. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat archiefmateriaal van 
provinciale overheden vóór de negentiende eeuw 
schaars is, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Vlieland en Terschelling, die (tot 1942) tot de 
provincie (Noord-)Holland behoorden.8 Het archief 
van de heerlijkheid Schiermonnikoog, dat grofweg 
de periode 1650-1850 beslaat, is hiervan de 
voornaamste component. Het is samengesteld uit 
stukken van verschillende herkomst en daarom niet 
systematisch van aard.9

Feiten en interpretaties: het 
kaartbeeld van Schiermonnikoog 
Wie zich met serieuze beoefening van de 
Schiermonnikoogse geschiedenis bezighoudt, moet 
het met relatief weinig bronnenmateriaal doen. 
De historische publicaties over het eiland, die met 
name vanaf de jaren 1960 verschenen, hebben 
dan ook vaak een – meer of minder – speculatief 
karakter.10 Zoals niet ongebruikelijk, vond het 
aldus neergezette beeld ook zijn weg naar verdere 
literatuur.

Voor een beeldreconstructie van het 
Waddengebied en vooral van de eilanden in het 
verleden is historisch kaartmateriaal onmisbaar.11 
Terwijl over bijvoorbeeld Terschelling een aparte 
monografie over de kartografie van het eiland 
verscheen zijn we voor Schiermonnikoog, wat 
dit betreft, onderbedeeld.12 Gedrukte kaarten 
die het eiland en zijn omgeving tot onderwerp 
hebben zijn er uit de periode vóór 1800 niet en 
de weinige getekende kaarten zijn over diverse 
archieven in den lande verspreid.13 Het archief 
van de heerlijkheid Schiermonnikoog bevat geen 
kaartmateriaal van betekenis. Over enkele van de 
oudste manuscriptkaarten van Schiermonnikoog 

1

1  Schiermonnikoog en 
omgeving; het westen boven. 
Anoniem en ongedateerd, 
periode 1600-1650.  
(Coll. Groninger Archieven, 
NL-GnGRA_817_1071).
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is de laatste jaren onrust ontstaan onder de 
beoefenaars en andere liefhebbers van  
de geschiedenis van het eiland waarop in  
de volgende paragraaf zal worden ingegaan.

Schiermonnikoog rond 1600
De oudst overgeleverde (getekende) detailkaart 
van Schiermonnikoog bevindt zich in de Groninger 
Archieven.14 Hierop staat het westen bovenaan en 
zijn de Lauwerszee en de aangrenzende Friese en 
Groninger kust in vertekende positie ten opzichte 
van het eiland weergegeven. Het middelpunt van 
deze globale weergave lijkt te worden gevormd 
door de Lauwerszee met het zeegatensysteem 
van Zoutkamperlaag en Friesche Gat, destijds 
Scholbalg genaamd. Zeegaten, zandplaten en 
schelpenbanken (‘Schilbanck’), peildiepten in 
de Scholbalg, de zeetonnen, kapen en andere 
opvallende herkenningspunten op het eiland zijn 
daarop ingetekend. De vaste (oriëntatie)punten 
op het eiland zijn daarom vermoedelijk in een – bij 
benadering – juiste positie aangegeven.

Op de kaart is de sterk aan erosie 
blootgestelde kustlijn aan de (noord)westzijde 
van Schiermonnikoog opvallend; daar was het 
strand steil aflopend en de duinenrij ter plaatse 
smal en laag.15 De ingang van het Noordwester 
Gat in de Scholbalg was in die tijd te vinden door 
langs het eiland te varen totdat de huizen van het 
dorp tussen de duinen door zichtbaar werden. Uit 
een iets eerdere periode wordt hetzelfde voor de 
kerk gemeld.16 Het aantal huizen zal met veertien 
globaal zijn aangegeven. In 1646 stonden er circa 
120 huizen op Schiermonnikoog, wat neerkomt 
op 550 à 600 inwoners.17 Vermoedelijk is op de 
kaart ook de plaats van de nederzetting redelijk 
nauwkeurig aangegeven.

De herkomst en datering van de oudste 
detailkaart van Schiermonnikoog zijn onzeker. Zo 
kan worden gedacht aan de Admiraliteit, die de 
provincie Stad en Lande (Groningen) met Friesland 
deelde. De konvooimeesters op Schiermonnikoog 
in dienst van de Admiraliteit (zeventiende tot 
achttiende eeuw) waren onder andere met de 
betonning en bebakening van de toegang tot de 
vaarweg naar Groningen en Dokkum belast. De 
kaart zou ten behoeve daarvan kunnen zijn gemaakt 
en zo in het bezit van de Staten van Stad en Lande 
zijn gekomen. Een andere – minder waarschijnlijke 
– mogelijkheid is dat zij eens tot het archief van de 
heerlijkheid Schiermonnikoog heeft behoord, dat 
vroeger deel uitmaakte van het familiearchief Tjarda 
van Starkenborgh, nu te vinden in het toenmalige het 
Rijksarchief Groningen (nu Groninger Archieven). 
De kaart bevond zich daar reeds in de jaren 1960.18 
De kaartmaker is onbekend, maar was mogelijk van 

Duitse origine, gezien de voorkomende spelling 
‘Norman’ en ‘Watten’.

De thans door Groninger Archieven 
gehanteerde datering is: jaren 1600-1650. Het 
eerste jaar zou passen bij de geconstateerde 
kusterosie aan de westzijde van Schiermonnikoog. 
Op grond van het handschrift zou de datering ook 
op tweede kwart van de zeventiende eeuw kunnen 
worden bepaald.19 Deze visie wordt ondersteund 
door de plaats van de kerk: vrijwel aan de oostrand 
van het dorp. De nederzettingen op het eiland 
verschoven in de loop van de tijd in (zuid)oostelijke 
richting; nieuwbouw vond dan ook in de regel aan 
die kant plaats. Mogelijk was het kerkgebouw kort 
tevoren ‘verhuisd’: uitvoerige werkzaamheden in 
1632 zouden op nieuwbouw kunnen wijzen, gezien 
de hoge kosten ruim tweeduizend gulden.20 

In het verleden is blijkbaar getwijfeld aan de 
echtheid van de kaart. Zo werd in 2016 in de 
beeldbank op de website van Groninger Archieven 
onder de kop ‘annotatie’ vermeld: ‘De kaart is 
mogelijk in de twintigste eeuw gemaakt als was het 
een kaart van rond 1600’.21 Een inspectie van het 
origineel vond in 2016 plaats. Het betreft hier een 
zorgvuldig uitgevoerde, ingekleurde pentekening 
in bruin verbleekte inkt; het eveneens bruinachtig 
verkleurde papier is op linnen geplakt. Het is hier 
en daar gescheurd en er zijn geen watermerken 
zichtbaar. Gezien de bruine vlekken, op beide vellen 
corresponderend, was het blad oorspronkelijk 
dubbelgevouwen. Op grond van bovenstaande 
bevindingen zijn wij van oordeel dat er geen 
reden bestaat voor een veronderstelling, dat de 
kaart in kwestie ‘vals’ zou zijn. Van de beeldbank 
van Groninger Archieven is dit vermoeden van 
vervalsing inmiddels verwijderd.22 

De kaart van omstreeks 1600-1635 is 
vermoedelijk een werkkaart geweest, bestemd 
voor zeevaart- of militaire doeleinden en niet 
direct van belang voor de geografie van het eiland. 
De jonge Republiek der Verenigde Nederlanden 
bevond zich destijds nog in oorlog met de Spaanse 
koning, wiens wettige gezag zij kort tevoren 
plechtig had afgezworen (1581). Rond 1600 
was de verwoestende guerrilla-oorlog, die het 
platteland van Noordoost-Nederland gedurende 
vijftien jaar had geteisterd nog maar nauwelijks 
verleden tijd. Men moest daar nog steeds rekenen 
op hernieuwde invallen van ‘vijandige’ elementen, 
terwijl de strategisch belangrijke stad Groningen, 
die het grootste belang had bij de zeegaten 
rond Schiermonnikoog, daarbij een onzekere, 
bedreigende factor waren.23

Omstreeks 1600 liet de Admiraliteit te 
Dokkum oorlogsschepen patrouilleren bij de 
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zeegaten en over de Wadden tussen het Vlie en de 
Eemsmonding. De Scholbalg was één daarvan en zo 
was in die tijd een schip gestationeerd bij de schans 
van Oostmahorn. Een directe bedreiging waren in 
deze tijd Duinkerker kapers, die met patentbrieven 
van de ‘Spaanse’ autoriteiten waren uitgerust en 
het scheepsverkeer grote schade berokkenden. Ook 
diende de rede van Oostmahorn als uitvalsbasis 
voor (handels)verkeer met de Wezer en Elbe. Men 
voer vandaar in konvooien onder begeleiding van 
een oorlogsschip heen en terug, soms binnendoor 
over de Wadden tot aan de Wezermonding.24 Op 
de kaart is zo’n oorlogsschip vóór Oostmahorn 
afgebeeld, waardoor een datering in het begin van 
de zeventiende eeuw in aanmerking kan komen. 
De hervatting van de oorlog (na afloop van het 
Twaalfjarig Bestand dat duurde van 1609 tot 1621) 
maakt dat ook een datering in het tweede kwart van 
de zeventiende eeuw tot de mogelijkheden behoort.

Schiermonnikoog omstreeks 1700
Van ongeveer een eeuw later bestaat een 
ongedateerde en ongesigneerde kaart van 
een verwant type.25 Daarop zijn de Scholbalg 
(het Friesche Gat) met zijn noordwestelijke en 
noordoostelijke toegangen in de buitendelta 
aangegeven, evenals de ligging van de zeetonnen 
en enkele peildiepten. Voorts zijn verbindingslijnen 
tussen de tonnen onderling en met de beide 
zeekapen op Schiermonnikoog ingetekend. In grijs 
zijn – harde – zandbanken en -platen aangegeven, 
waarvan de meest linkse ongetwijfeld een voorloper 
van de huidige Engelsmanplaat is. Interessant is dat 

de westkop van het eiland hier wordt afgeschermd 
door drie zandbanken, door een geul van het 
(noordwester)strand gescheiden, een toestand die 
zich bijvoorbeeld ook in de tweede helft van de 
twintigste eeuw zou herhalen.26 De duinpartijen en 
de plaats van het dorp (met kerktorenspits) en de 
kapen zijn nauwkeurig aangegeven. 

Opvallend is de ‘slenk’ of ‘glop’ (G op de 
afgebeelde kaart), een begaanbare strandvlakte 
die de Westerduinen van de Zuiderduinen 
afscheidde ter breedte van 250 treden (ruim 
400 m).27 Een omvangrijk duincomplex in het 
zuidwesten, afzonderlijk liggend van de min of 
meer aaneengesloten duinboog die de west- en 
noordzijde van Schiermonnikoog afschermde. De 
plaats van dit ‘glop’ en de afstanden tot de Friese 
kaap (C) en de Zuiderduinen (F) zijn nauwkeurig 
berekend. Deze doorbraak was ter lengte van ruim 
een kilometer noordwest-zuidoostwaarts gericht 
en kon daarom bij noordwesterstormen direct 
actief worden.28 Hier lijkt sprake te zijn van een 
zogenaamde overslag, een doorbraak in de zeereep 
waardoor het water bij extreem hoge waterstanden 
van de Noordzee naar de achterliggende vlakte c.q. 
het Wad stroomt. Misschien was deze opening in 
de duinen van invloed geweest op het ontstaan van 
de brede (zuid)westzijde van Schiermonnikoog, 
zoals die in de eerste helft van de achttiende 
eeuw een tijdlang op kaarten verschijnt. Actieve 
overslagen dragen bij tot de instandhouding van 
de eilandkwelders.29 Reeds op op de kaart (zie 

2

2  Schiermonnikoog met het 
geulensysteem van Friesche 
Gat en Scholbalg. Anoniem en 
ongedateerd, omstreeks 1700. 
(Collectie Fries Museum, 
PTA588-001).
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afbeelding 1) uit begin zeventiende eeuw is deze 
overslag met het aansluitende zuidwestelijke 
duincomplex in aanleg aanwezig. Hij komt voor het 
laatst voor op enkele kaarten uit de periode 1730-
1735, wat verband zal houden met de snelle erosie 
van de brede zuidwestzijde van het eiland in die tijd 
(zie ook hieronder in de paragraaf ‘Tot besluit’).30

De tweede kaart vertoont wat het handschrift 
betreft overeenkomsten met een andere, waarop 
de Wadden en zeegaten rond Ameland en 
Schiermonnikoog zijn afgebeeld.31 In het laatste 
geval ging het om een kopie van een kaart door 
Arnoldus Tideman, naar een origineel door 
Mathurin Guitet.32 Deze diende mogelijk als 
voorstudie van het gebied rond Ameland en 
Schiermonnikoog, die Guitet dan later gebruikte 
voor zijn grote, gedrukte kaart van de Wadden 
tussen het Vlie en de Elbe (Nieuwe verbeterde 
Wad- en buytenkaart van het Vlie, tot Hamburg, 
etc., Amsterdam 1708/1710). Het gaat hier om 
een van de oudste gedetailleerde wadkaarten, 
met een minutieuze weergave van geulen en 
prielen, betonning, bebakening en peildiepten. De 
grote waddenkaart zal in het kader van de Fries-
Groningse Admiraliteit moeten worden beschouwd; 
de bemoeienis daarvan met genoemde voorstudie/
detailkaart is duidelijk. De daarop genoemde 
admiraliteitsheer Ernst van Aylva was in elk geval in 
functie in 1698.33

Daarmee kan deze kaart op rond 1700 worden 
gedateerd en dat geldt vermoedelijk ook voor de 

ongedateerde en ongesigneerde kaart 2. Mogelijk 
was de militair-ingenieur Arnoldus Tideman de 
maker, of is deze kaart een door hem vervaardigde 
kopie. Als landmeter-kartograaf was hij rond 1700 
ook in de provincie Stad en Lande (Groningen) 
actief.34 

Een omstreden kaart
Een oordeel van ‘valsheid’ trof een aantal jaren 
geleden ook een kaart, gedateerd op 1769 en 
voor zover bekend de eerste die een preciezere 
geografische opname van Schiermonnikoog bevat. 
Zij bevindt zich in de collecties van Tresoar in 
Leeuwarden.35 Vanwege de omvang (117,7 x 31,2 
centimeter) bestaat de kaart uit enkele aan elkaar 
geplakte bladen stevig papier zonder watermerken, 
zoals dat ook werd gebruikt voor het tekenen van 
kadastrale kaarten. Het is een zorgvuldig uitgevoerde 
pentekening in blauwzwarte inkt, gemaakt op een 
raster van potloodlijnen, en vervolgens ingekleurd 
met inkt (zie afbeelding 3). Het handschrift is 
duidelijk niet achttiende-eeuws, maar meer typisch 
voor de eerste helft van de negentiende eeuw.36 Het 
gebruikte materiaal en het handschrift van de maker 
leiden tot een eerste conclusie dat het bij Tresoar 
aanwezige kaartexemplaar in kwestie in elk geval 
niet uit 1769 kan dateren.37 

Het handschrift vertoont grote overeenkomst 
met dat op twee kaarten, waarop het 
snelle landverlies aan de zuidwestzijde van 
Schiermonnikoog tussen 1832 en 1842 in beeld is 

3

3  Kaart van het Eiland 
Schiermonnik-oog met 
aanwijzing van de Slenk  
of het Vriessche Zeegat  
en de Noorman op de 
Zuidwesthoek, opgemeten in 
July en Augustus 1832 door 
den Opzigter Seidel, 1843 
(Tresoar, toegang 358, Fries 
kaartenkabinet, nr. 001193).
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gebracht. Hierover werd door de Hoofdingenieur 
van de Waterstaat aan Gedeputeerde Staten van 
Friesland gerapporteerd.38 Beide kaarten zijn 
van de hand van de opzichter van de Waterstaat 
in Friesland Seidel.39 Op een daarvan, daterend 
van rond 1840, zijn de hoog- en laagwaterlijnen 
en andere vaste punten van twee beschikbare 
oudere kaarten ingetekend, waaronder die van 
1769.40 Het handschrift waarmee dat is gebeurd 
wijkt niet af van dat op de rest van de kaart. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de lijnen van de kaart van 
1769 later op de kaart van ca. 1840 zouden zijn 
ingetekend.41

De gang van zaken, een reconstructie
Waterstaatsambtenaar Seidel zal voor zijn 
metingswerkzaamheden op Schiermonnikoog 
in de jaren 1832-1842 op zoek zijn geweest naar 
vergelijkend kaartmateriaal. Uit het voorgaande 
volgt dat hij ten minste het originele exemplaar 
van de kaart van 1769 bij de hand moet hebben 
gehad. Van deze kaart ontbreekt tot op heden ieder 
spoor. Het is denkbaar dat Seidel de oorspronkelijke 
kaart bij zijn verblijf op Schiermonnikoog aantrof 
bij Johan Stachouwer, grietman (destijds in 
Friesland de benaming van burgemeester) van 
de gelijknamige gemeente (grietenij). Hij zal er 
vervolgens een kopie van hebben vervaardigd, die 
hij voor zijn werkzaamheden en rapportage aan het 
provinciale bestuur van Friesland heeft gebruikt.

Blijkens een aantekening in de rechter 
benedenhoek van de negentiende-eeuwse kopie was 
de oorspronkelijke kaart in 1769 vervaardigd door 
een zekere C.L.S. Aangenomen wordt dat dit Coppen 
Lambert Stachouwer was, de vader van genoemde 
Johan en destijds mede-eigenaar van het eiland en 
heerlijkheid Schiermonnikoog. Hij was van beroep 
militair (luitenant der cavalerie) en zal als zodanig 
tevens landmeetkundige kennis hebben verworven.42 
Van zijn hand zijn metingslijsten bekend en een 

detailkaart van de nieuw aangelegde polders ten 
zuiden van het huidige dorp uit dezelfde tijd. Deze 
landerijen zijn ook op de kaart van 1769 afgebeeld.43 
Deze kaart zal bedoeld zijn geweest om de eigenaars 
van Schiermonnikoog een overzicht te verschaffen  
in de totaal nieuwe geografische toestand, die 
ontstaan was nadat in 1760 het hoofddorp aan de 
westkant van het eiland moest worden opgegeven  
en – grotendeels – was ontmanteld.44

Samenvattend kunnen we het volgende zeggen: De 
kaart van Schiermonnikoog met het jaar 1769 (Fries 
kaartenkabinet, kaartnr. 12.900) is niet in dat jaar 
vervaardigd, maar een kopie uit omstreeks 1840 
van een tot op heden niet aangetroffen origineel. Zij 
hoort bij een rapport aan de Gedeputeerde Staten 
van Friesland, die vervolgens in de archieven van de 
Provinciale Waterstaat is beland.

Tot besluit
In hoeverre de weergave op de beide kaarten van 
Schiermonnikoog van omstreeks 1600-1635 en 
1769/1840 in geografisch opzicht exact is, zal 
nader onderzoek moeten uitwijzen. De eerste kaart 
is waarschijnlijk gemaakt ten dienste van de Fries-
Groningse Admiraliteit en bestemd voor zeevaart- 
of militaire doeleinden. Ook in latere tijd bleven 
het Waddengebied en de zeegaten rond het eiland 
onder de aandacht van de Friese en Groningse 
autoriteiten, getuige een aantal kaarten uit de 
zeventiende- en achttiende eeuw. De kaart van rond 
1700 is daarvan een ander voorbeeld.45

Een bijzonder genre vormt hier een drietal 
kaarten die, op het zuiden georiënteerd, een 
overzicht geven van de buitendelta en vaargeulen 
van Scholbalg en Friesche Gat. Daarop zijn de 
plaatsen van de zandbanken en -platen, zeetonnen, 
peildiepten, kapen en kopbakens ingetekend. 
Twee daarvan zijn gesigneerd en gedateerd 
(resp. 1732 en 1735) en vormden oorspronkelijk 

4

5

4  Het Eiland en Vrie 
heerlijkheid Schiermonnik-
Oog, gesigneerd C.L.S. 1769; 
kopie uit ongeveer 1840. Het 
zuiden boven. (Tresoar, 
toegang 358, Fries 
kaartenkabinet, kaartnummer 
012900).

5  Coppen Lambert 
Stachouwer (1726-1802), 
militair en mede-eigenaar en 
‘heer’ van Schiermonnikoog. 
Schilderij, toegeschreven aan 
Luitjen van der Warf, ca. 1753 
(Tresoar, Fries Fotoarchief, 
nummer 00005886).
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bijlagen bij rapporten aan Gedeputeerde Staten van 
Friesland.46 De maker was Pieter Wopkes Donama, 
konvooimeester, oftewel de ambtenaar van de 
Fries-Groningse Admiraliteit op Schiermonnikoog. 
Hij combineerde dit ambt met dat van opzichter 
van de betonning en bebakening en stond daarmee 
in verbinding met zowel Friese als Groninger 
bestuurderskringen.47

Vergelijking van de drie kaarten leidt tot 
de conclusie dat de derde, ongesigneerde en 
ongedateerde kaart eveneens van de hand van 
Donama afkomstig moet zijn.48 Zij dienden om 
het verloop van de zeegaten in buitendelta van 
Scholbalg en Friesche Gat en de overeenkomstige 
verplaatsing van betonning en bebakening te 
verduidelijken. Op geografische nauwkeurigheid 
kunnen ze daarom geen aanspraak maken, al zal 
de tekenaar, die het grootste deel van zijn leven 
op Schiermonnikoog doorbracht, in grote lijnen de 
juiste situatie hebben weergegeven. De datering 
van deze kaart kan, na vergelijking van met name 
peildiepten en de ligging van de zeetonnen, op 
omstreeks 1730 worden gesteld.49

De ongesigneerde en ongedateerde kaart, 
die tal van – soms met de nodige verbeelding 
getekende – details bevat en daarom in de 
wandeling Kaperskaart wordt genoemd, zou dan 
de oorspronkelijke kunnen zijn geweest. Zij is het 
meest uitgewerkt; de twee andere kaarten uit 1732 
en 1735 vormen daarvan in feite vereenvoudigde 
actualiseringen. Daarbij is de laatstgenoemde de 
minst gedetailleerde versie.

We kunnen intussen aannemen dat de kaart 
gesigneerd C.L.S uit 1769 (zie afbeelding 4), 
mede gezien de oogmerken en de antecedenten 
van de (vermoedelijke) maker, in hoofdlijnen 
betrouwbaar zal zijn. Bij een vergelijking met de 
eerste kadasterkaart van 1832 blijken enkele lijnen 
op de kaart van 1769 vrij goed overeen te komen 

7

6  Kaart met de buitendelta en 
geulen van Friesche Gat en 
Scholbalg. Anoniem en 
ongedateerd, omstreeks 1730. 
(Tresoar, toegangsnummer 358, 
Fries Kaartenkabinet, kaartnummer 
000758).

7  Detail van de kaart Het Eiland 
en Vrie heerlijkheid Schiermonnik-
Oog uit 1769/1840 (zie afbeelding 4). 
Het tegenwoordige dorp rechts in 
beeld. E = buurtschap Oosterburen.

met de kadastrale opmetingen. De weergave 
van het (huidige) dorp Schiermonnikoog – in 
Stachouwers tijd nog bekend onder de naam 
Hoogdorp – vormt daarbij ongetwijfeld het beste 
aanknopingspunt. Op de kadasterkaart van 1832, 
teruggaand op metingen van ongeveer tien jaar 
eerder, komt in het uiterste westen van het eiland 
een grillige lijn voor, die men daar niet direct zou 
verwachten. Het gebied was destijds onbewoond 
en in gebruik als weidegrond. Het oostelijke 
gedeelte van deze lijn blijkt bij vergelijking met 
de kaart van 1769 vrij goed aan te sluiten bij de 
daarop ingetekende resterende bebouwing van de 
buurtschap Oosterburen. Met andere woorden: 
het gaat hier vermoedelijk om achterbegrenzingen 
van het voormalige dorp aan de westzijde van 
Schiermonnikoog, dat na 1760 werd ontruimd.50
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De kaart met de hoogwaterlijnen uit circa 
1840 van ingenieur Seidel (zie afbeelding 3) 
daarentegen is een werkkaart, die wel ongeveer 
maar niet exact een opname van Schiermonnikoog 
weergeeft. Het gaat hier in de eerste plaats om 
vergelijkingsmateriaal voor veranderingen in de 
kustlijn aan de (zuid)westzijde van het eiland. Dat is 
duidelijk te zien aan de duinpartijen, die hij globaal 
afbeeldt, en het dorp dat in zijn weergave nogal wat 
afwijkingen van de werkelijkheid vertoont.51

8  Kadastrale Gemeente Schiermonnikoog, Sectie B, blad 01. De oostelijke begrenzing van  
de meest linkse kavel op de kaart komt vrijwel overeen met de resterende bebouwing van de 
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Summary
Historical Schiermonnikoog on old maps / 

Hidde Feenstra & Meindert Schroor

Schiermonnikoog, the smallest and 

easternmost of the five Dutch (West-)Frisian 

or Wadden Islands, cannot boast being 

on printed maps earlier than 1800 that 

are dedicated specifically to the island. 

Furthermore, the number of manuscript 

maps dating from the seventeenth or 

eighteenth centuries is rather limited. 

Compared especially to its more westerly 

counterparts like the islands of Vlieland or 

Terschelling, both bordering the Zuiderzee 

and then forming part of the province 

of Holland focused on Amsterdam, with 

its sailing routes and estuaries to the 

North Sea. Schiermonnikoog, though 

officially under Frisian (since 1798: Dutch) 

sovereignty, from 1640 formed a seigneury 

and was, until 1945, privately owned by 

families of mostly noble descent. From 

an external perspective the island and 

its surrounding waters were of course 

important for a host of maritime reasons 

like naval defence, pilotage, beaconing, 

buoyage and salvage. As the island 

commanded the Lauwers estuary entrance, 

giving access to the ports of Dokkum and 

Groningen, the Frisian Admiralty as such 

was responsible for the defence of its 

waters. Three of six pre-1800 manuscript 

maps of the island discussed here were 

drawn for maritime reasons and are more 

or less charts, though providing scant, 

albeit useful, terrestrial information too. 

The other three were made in view of great 

topographic changes that took place on the 

island itself during the eighteenth century. 

Whereas these three maps, showing 

this part of the very dynamic Wadden 

landscape – with its constantly shifting 

coastlines, dunes as well as settlements 

– are important for reconstructing the 

historical geography of the island, recently 

some doubts have been expressed by 

local historians about their authenticity. In 

this contribution the authors discuss their 

quality and the importance.
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