
 

 

 

Titel:  Zomerhuizen op Schiermonnikoog,  
een onstuimig begin  
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Periode: 2016 
Beschikbaar in 
archief: 

’t Heer en Feer, K2479 

Genre: Documentaire (themanummer ’t Heer en Feer 2016) 
Decennia: 1685-heden 
Lengte: 20’40 
Medium: DVD 
Locatie(s): Schiermonnikoog, einde Badweg, noordzeestrand 

Onderwerpen: Ontstaan van toerisme in de 19de  eeuw, John Eric Banck, 
koolzaadoogst, Badhotel (1887), aanleg Badweg, graaf Von 
Bernstorff, NV Noord-Zeebad Schiermonnikoog, boulevard, 
geschiedenis van de villa's Opduin, Skopia en Josanna, 
Strandhotel, Noderstraun.  
De ondergang van het Badhotel (1922/1923), verplaatsing van 
Opduin en Josanna (Anagber) 
 



 
Personen in beeld: naam locatie functie 
 Bart Sikkema diverse verteller 
 Irene Mantingh-

Onnes 
Opduin mede-eigenaar 

 Berna Haverkort-van 
der Plaats 

Anagber mede-eigenaar 

 
 
Beschrijving: 
 
Vóór de 19de eeuw was er nauwelijks sprake van toerisme op Schiermonnikoog. Tijdens 
strenge winters waagde men met getuigde sleden wel eens de oversteek naar het eiland 
voor een kort verblijf. In de zomermaanden aanvaarde een enkeling de lange reis per 
postboot om vervolgens in een gemeubileerd kamertje bij een eilander thuis te verblijven.  
Aan het eind van de 19e eeuw echter, ontwikkelde het toerisme zich sterk op 
Schiermonnikoog. Toenmalig eiland-eigenaar John Eric Banck, legde niet alleen in 1860 de 
zeedijk aan als bescherming tegen het water van de Waddenzee, zorgde voor beplanting van 
de duinen met helmgras, de oprichting van de Zeevaartschool maar legde ook de Badweg 
aan naar het Noordzeestrand en bouwde daar het Badhotel (1887). Het hotel van allure trok 
al gauw vele badgasten aan.  
De volgende eigenaar van het eiland, Graaf Von Bernstorff, ontwikkelde het gebied rond het 
Badhotel verder. Voor het hotel werden de villa's Opduin, Skopia en Josanna gebouwd door 
vermogende particulieren. Ook werd er een boulevard aangelegd. Echter de natuur kiest 
haar eigen weg. Duinafslag werd de ondergang voor het Badhotel en Skopia. Josanna (nu 
Anagber) en Opduin, zijn steen voor steen verplaatst. Opduin zelfs tot twee keer toe. 
Later werd meer landinwaarts het Strandhotel gebouwd dat inmiddels weer herbouwd is en 
nu bekend is als Noderstraun.  
 
In de documentaire komen de villa’s Opduin en Anagber uitgebreid in beeld en vertellen de 
mede-eigenaren over de bijzonderheden van deze pareltjes van Schiermonnikoog. 
 
Makers: 

Verteller: Bart Sikkema 
Stemmen: Henriëtte Pieperiet en Marten Kok 
Muziek: Fritz Kreisler, Emmanual Chabrier, Léo Delibes, Frederic Mompou i Dancausse 
Met medewerking van: Irene Mantingh-Onnes, Berna Haverkort-van der Plaats, Anneke 
Rubens-Onnes en Bernard Vink, Agathe L. Gerritsen-van der Plaats, Martin Schoemaker, 
Jeroen van den Heuvel 
Redactie: Eric Augusteijn, Bart Sikkema, Sikko Onnes en Evelyn Onnes-Fruitema 
Regie, camera, montage: Har Tortike 
 


